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Juni var en turbulent månad på världens finansmarknader. Redan innan folkomröstningen i Storbritannien steg oron på marknaden, trots att få trodde att 

Brexit-sidan skulle vinna. När resultatet stod klart utlöstes kraftiga reaktioner på marknaden.

Oro inför brittisk 
folkomröstning
Den 23 juni gick britterna till folkomröstning för att avgöra om landet 

skulle stanna i EU eller inte. Trots att de flesta förväntade sig att en majori-

tet av britterna skulle rösta för att stanna i unionen steg volatiliteten på 

marknaden under inledningen av juni, då opinionsundersökningar trots 

allt talade för att det skulle bli en jämn kamp. Aktiemarknaderna föll under 

inledningen av månanden för att sedan återhämta sig dagarna innan 

folkomröstningen.  

Brexit chockade 
marknaden
Utfallet i den brittiska folkomröstningen chockade marknaden. Efter att 

det stod klart att majoriteten av britterna röstat för en Brexit, att lämna 

EU, föll aktiemarknaderna runt om i världen kraftigt och pundet notera-

de historiska försvagningar mot andra valutor. Stockholmsbörsen som 

var stängd under midsommarhelgen föll den första handelsdagen efter 

helgen med 7,8 procent, vilket var den största nedgången sedan 1987. 

Banker och bolag med stor verksamhet i Storbritannien var de som 

drabbades värst. Följande dagar återhämtades en del av nedgångarna 

men en turbulent period väntas då följderna av utträdet fortsatt är mycket 

oklara. 

Osäkerhet kring 
EU:s framtid
En rad stora utmaningar väntar nu både brittiska politiker och EU-län-

dernas ledare. Storbritanniens premiärminister David Cameron som 

förespråkade att Storbritannien skulle stanna i EU avgick efter folkomröst-

ningen och nu inleds arbetet med att hitta en efterträdare som kan leda 

förhandlingarna med EU. Samtidigt måste EU-ledarna enas om vilken 

riktning unionen ska ta framöver och hur den framtida relationen med 

Storbritannien ska se ut. 

Låga räntor väntas
Också räntorna har fallit under den senaste veckan.  För att lugna den 

oroliga marknaden har flera av de stora centralbankerna meddelat att de 

noga bevakar utvecklingen på marknaden och att de kommer att vidta de 

åtgärder som krävs. Den svenska Riksbanken skriver att man har bered-

skap att hantera störningar på de finansiella marknaderna. De åtgärder 

som väntas från världens centralbanker är framförallt att tillföra mer 

likviditet i marknaden. Bank of England förväntas sänka styrräntan som 

idag ligger på 0,5 procent under sommaren och Fed förväntas avvakta 

med räntehöjningar. 

Makroekonomisk  
överblick

Viktiga händelser under kommande månad

•	 6 juli: Riksbanken lämnar räntebesked
•	 12 juli: OPEC presenterar rapport om oljemarknaden
•	 12 juli: Inflationssiffror för Sverige presenteras
•	 14 juli: Bank of England lämnar räntebesked
•	 19 juli: ZEW presenterar rapport över det ekonomiska senti-

mentet i eurozonen
•	 21 juli: ECB lämnar räntebesked
•	 27 juli: Fed lämnar räntebesked
•	 27 juli: USA redovisar BNP-siffror
•	 28 juli: SCB presenterar arbetslöshetsstatistik
•	 29 juli: Sverige redovisar BNP-siffror
•	 29 juli: Eurozonen redovisar BNP-siffror
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OMXS 30 Index

Källa: Bloomberg. Period: 3 juni 1996 – 30 juni 2016.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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VIX Index

Källa: Bloomberg. Period: 1 juni 2011 – 30 juni 2016.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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Europeiska aktier
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Källa: Bloomberg. Period: 9 september 2011 - 30 juni 2016.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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Europeiska obligationer

Källa: Bloomberg. Period: 1 juni 2011 – 30 juni 2016.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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Källa: Bloomberg. Period: 1 juni 2011 – 30 juni 2016.
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



Finansmarknaden  
i siffror

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

aktuella Värderingar på Världens bÖrsen (p/e-tal)prisutVeckling FÖr olika tillgångsslag

Juni 2016 2016

aktier

Sverige (OMXS 30 Index) -3% -9%

Europa (EuroSTOXX 50 Index) -6% -13%

USA (S&P 500 Index) 0% 2%

Brasilien (MSCI Brazil Index) 19% 46%

Ryssland (RDX Index) 0% 19%

Indien (NSE Nifty 50 Index) 2% 5%

Kina (HSCEI Index) 0% -10%

råvaror

Råvaruindex   
(SPGSCI Commodity Index)

1% 21%

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

8% 24%

Olja  
(Generic 1st Crude Oil, WTI)

-2% 32%

30 juni 2016

Sverige (OMXS 30 Index) 20,61

Europa (EuroSTOXX 50 Index) 20,82

USA (S&P 500 Index) 19,44

Brasilien (MSCI Brazil Index) 57,85

Ryssland (RDX Index) 7,74

Indien (NSE Nifty 50 Index) 21,20

Kina (HSCEI Index) 6,81

30 juni 2016 31 maj 2016

3 mån -0,53 -0,49

10 år 0,74 1,12

bÖrsutVeckling senaste månaden
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30 juni 2016 31 maj 2016

USDSEK 8,46 8,33

EURSEK 9,39 9,28

GBPSEK 11,26 12,07

sVenska räntor

Valutakurser
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