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Den 20 januari tillträdde Donald Trump som president i USA och han har tydligt visat att han avser föra en protektionistisk politik.  

Trump har under sina första dagar i presidentämbetet fattat en rad kontroversiella beslut som syftar till att landet ska sluta sig mot omvärlden. 

Protektionism 
präglar Trumps 
politik
Den 20 januari tillträdde Donald Trump som president i USA. Trump har 

under sina första dagar i presidentämbetet visat sig handelskraftig och 

fattat en lång rad exekutiva order. Presidenten kan i en exekutiv order 

inte förändra befintlig lagstiftning, men kan riva upp beslut en tidigare 

president fattat. Trump har tydligt visat att han avser föra en protektionis-

tisk politik. Han har bland annat fattat beslut om att landet ska dra sig ur 

TPP (Trans-Pacific Partnership), ett frihandelsavtal mellan länderna i Stilla 

Havs-regionen. Han har också meddelat att han vill omförhandla frihan-

delsavtalet Nafta med Kanada och Mexiko och att den mur mot Mexiko 

som han utlovade under sin presidentvalskampanj ska byggas och 

finansieras av Mexiko, antingen direkt eller via importtullar på mexikan-

ska varor. Också relationen med Kina är frostig och det finns risk att ett 

handelskrig mellan länderna blossar upp. Den protektionistiska politiken 

gynnar amerikanska bolag som har en stor del av sin försäljning inom 

landets gränser, men drabbar både amerikanska exportbolag och företag 

som har en stor export till USA. 

Politisk turbulens 
väntar
Vidare har presidenten infört ett tillfälligt flyktingstopp och begränsat inre-

sorna från sju muslimska länder. Protesterna mot Trumps agerande har 

varit massiva, både inom och utanför landets gränser. Även om Trump 

kan fatta beslut inom ett antal områden utan att först förankra det i kon-

gressen, måste han rätta sig efter amerikansk lag och mycket tyder på att 

vissa av hans kontroversiella beslut kan komma att stoppas. Om Trump 

gör sig riktigt impopulär finns det slutligen en risk att han ställs inför riks-

rätt. Vi står med andra ord inför en period med en stor politisk osäkerhet 

och det är rimligt att anta att vi kommer få se en hög volatilitet under året, 

både på aktie-, ränte- och valutamarknaden. Dollarn har försvagats något 

sedan Trumps tillträde, men på aktiemarknaden har oron hittills uteblivit. 

Viktiga val skapar 
politiska risker  
i Europa
Också i Europa finns påtagliga politiska risker. Under året hålls val i bland 

annat Tyskland, Frankrike, Nederländerna och Italien och på flera håll 

blåser tydliga högervindar. Om nationalistiska partier vinner mark finns det 

risk för en växande protektionism också inom Europa. Under förra året 

röstade Storbritannien för att lämna EU och flera av de partier som kan 

vinna ett ökat inflytande i årets val har ambitioner om att gå samma väg. 

Politiska spänningar i Europa kan leda till en ökad osäkerhet på aktie- 

och räntemarknaden. De europeiska räntorna har redan börjat stiga som 

följd av att räntorna i USA stiger på förväntningar om en starkare tillväxt. 

I Europa kan räntorna stiga på grund av en växande osäkerhet som gör 

europeiska obligationer mer riskfyllda. 

Makroekonomisk  
överblick

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KOMMANDE MÅNAD

• 1 februari: Fed lämnar räntebesked
• 2 februari: Bank of England lämnar räntebesked
• 3 februari: USA presenterar arbetsmarknadsstatistik
• 14 februari: Eurozonen redovisar BNP-siffror
• 15 februari: Riksbanken lämnar räntebesked
• 22 februari: Storbritannien redovisar BNP-siffror
• 28 februari: Sverige redovisar BNP-siffror
•  28 februari: USA redovisar BNP-siffror

Den information som återges i detta månadsbrev, inkluderat an taganden, uppfattningar, värderingar, rekommendationer etc. som anges häri är framtagen av Strukturinvest och återger Strukturinvests 
bedömning vid tidpunkten för publiceringen av detta månadsbrev. Vår bedömning kan således komma att förändras och detta mycket snabbt. Informationen i detta månadsbrev riktar sig endast till 
Strukturinvests kunder. Informa tionen riktar sig inte till personer eller företag i USA eller i något annat land där offentliggörande av information av detta slag är förbjudet eller rätten därtill på annat sätt 
begränsad. Informa tionen i detta månadsbrev är baserad på källor som vi på Struk turinvest bedömer vara tillförlitliga. Strukturinvest åtar sig dock inget ansvar för att informationen är riktig eller fullständig. 
Struk turinvest, inkluderat dess styrelse, ledning och personal, från säger sig allt ansvar för all skada, inkluderat direkt eller indirekt skada, som kan följa av användandet av informationen i detta månadsbrev. 
Informationen i detta månadsbrev tar inte heller hänsyn till just dina särskilda behov, ekonomiska förhållanden, målsättningar eller dylikt. Informationen utgör inte heller en rekommendation eller ett inves-
teringsråd från Strukturinvests sida. Du rekommenderas därför att alltid ta professionell rådgivning innan du fattar några investeringsbeslut. Varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av dig och 
på ditt eget ansvar. Strukturinvest vill i detta sammanhang särskilt framhålla att alla investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller bli 
helt värdelös. Historisk avkastning är aldrig en garanti för framtida avkastning. Spridning eller mångfaldigande av detta månads brev får inte ske utan Strukturinvests medgivande. Det går naturligtvis bra att 
citera oss, men då skall källan anges. Ansvarig person för detta månadsbrev är Thomas Olsson, VD Strukturinvest.



Finansmarknaden  
i bilder

Stora Badhusgatan 18-20 | 411 21 Göteborg | Tel 031-68 82 90 | www.strukturinvest.se

OMXS 30 Index

Källa: Bloomberg. Period: 3 februari 1997 – 31 januari 2017.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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VIX Index

Källa: Bloomberg. Period: 1 februari 2012 – 31 janauri 2017.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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Källa: Bloomberg. Period: 1 februari 2012 - 31 januari 2017.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.

Europeiska obligationer

Källa: Bloomberg. Period: 1 februari 2012 – 31 januari 2017.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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Källa: Bloomberg. Period: 1 februari 2012 – 31 januari 2017.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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Grafen visar utvecklingen på den europeiska aktiemarknaden i förhållande till utveck-
lingen i kreditrisk på samma marknad. Grafen visar att en stigande kreditrisk ofta 
sammanfaller med en fallande aktiemarknad och vice versa.

UTVECKLING OMXS 30 INDEX

UTVECKLING EUROPEISKA OCH AMERIKANSKA OBLIGATIONER

UTVECKLING RÅVAROR OCH GLOBALA AKTIER UTVECKLING EUROPEISK KREDITRISK OCH EUROPEISKA AKTIER

UTVECKLING VOLATILITET
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AKTUELLA VÄRDERINGAR PÅ VÄRLDENS BÖRSEN (P/E-TAL)PRISUTVECKLING FÖR OLIKA TILLGÅNGSSLAG

Januari 2017 2017

Aktier

Sverige (OMXS 30 Index) 1% 1%

Europa (EuroSTOXX 50 Index) -2% -2%

USA (S&P 500 Index) 2% 2%

Brasilien (MSCI Brazil Index) 11% 11%

Ryssland (RDX Index) -4% -4%

Indien (NSE Nifty 50 Index) 5% 5%

Kina (HSCEI Index) 4% 4%

Råvaror

Råvaruindex (SPGSCI Com-
modity Index)

-1% -1%

Guld (S&P GSCI Gold Offical 
Close Index ER)

5% 5%

Olja (Generic 1st Crude Oil, 
WTI)

-2% -2%

31 januari 2017

Sverige (OMXS 30 Index) 18,90

Europa (EuroSTOXX 50 Index) 20,43

USA (S&P 500 Index) 21,12

Brasilien (MSCI Brazil Index) 123,02

Ryssland (RDX Index) 10,82

Indien (NSE Nifty 50 Index) 21,83

Kina (HSCEI Index) 8,06

31 januari 2017 30 december 2016

3 mån -0,54 -0,59

10 år 1,30 1,10

BÖRSUTVECKLING SENASTE MÅNADEN
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31 januari 2017 30 december 2016

USDSEK 8,74 9,11

EURSEK 9,44 9,58

GBPSEK 11,00 11,28

SVENSKA RÄNTOR

VALUTAKURSER

Vill du prenumerera på vårt månadsbrev?  
Maila info@strukturinvest.se


