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Det ekonomiskt tyngda Grekland beviljas en stödbetalning, vilket gör att landet klarar av sommarens betalningar. En svagare exportefterfrågan dämpar 

svensk tillväxt och Storbritannien röstar om framtiden i EU. 

Grekland beviljas 
stödbetalning
I slutet av maj beslutade Greklands långivare att betala ut 10,3 miljarder 

euro till Grekland, under förutsättning att det åtstramningspaket som 

det grekiska parlamentet beslutat om också genomförs. Åtstramning-

arna omfattar bland annat ytterligare besparingar och skattehöjningar. 

Pengarna är en försenad utbetalning ur räddningspaketet på 83 miljarder 

euro som Grekland beviljades förra sommaren, och som villkoras av att 

nödvändiga besparingar genomförs. Utbetalningen innebär en lättnad 

för den ansträngda grekiska ekonomin och är en nödvändighet för att 

Grekland ska kunna genomföra sina betalningar på skulden i sommar. 

Det ger också en förhoppning om att utländska investerare ska se landet 

som mindre riskfyllt och återvända till marknaden. Eurogruppen och IMF 

har också enats om att bevilja Grekland någon form av skuldlättnader. 

Det kommer troligtvis inte handla om en nedskrivning av skulden, som 

idag ligger på 180 procent av BNP, utan snarare om förlängda löptider 

och lägre ränta på befintliga lån. Läget i den grekiska ekonomin är fortfa-

rande mycket ansträngt med å ena sidan en stigande statsskuld och hög 

arbetslöshet och å andra sidan allt tuffare besparingsåtgärder som slår 

hårt mot den grekiska befolkningen. Sedan 2009 har Greklands ekonomi 

krympt med 25 procent. 

Svensk export 
tappar fart
Svensk ekonomi växte med 0,5 procent under första kvartalet jämfört 

med föregående kvartal. Motsvarande siffra fjärde kvartalet 2015 var 1,6 

procent. Jämfört med samma period förra året var tillväxten under första 

kvartalet 4,2 procent. Siffrorna är något lägre än väntat och tyder på 

att Sverige, efter en period med en tillväxttakt som med internationella 

mått är mycket hög, kan vara på väg in i en period med lite lägre tillväxt. 

Den inhemska ekonomin är fortsatt stark med stigande konsumtion, 

investeringar och sysselsättning.  Exportsektorn, som är viktig för svensk 

ekonomi, utvecklas dock svagare än tidigare. Det kan bland annat förkla-

ras av att tillväxten är svagare på viktiga exportmarknader än vad den är 

i Sverige. 

Storbritannien 
röstar om framtida 
EU-medlemskap 
Den 23 juni röstar britterna om landets framtid i EU. Ett brittiskt utträde 

ur EU skulle få både politiska och ekonomiska konsekvenser. Storbri-

tannien skulle bli mer isolerat och troligen förlora sin status som Europas 

finanscentrum, med följden att många arbetsmöjligheter skulle gå förlora-

de. Den brittiske finansministern räknar med att minst en halv miljon jobb 

skulle försvinna vid en Brexit, att tillväxten skulle bli betydligt lägre och att 

pundet skulle försvagas med omkring 12 procent. Brexitförespråkarna 

hävdar å sin sida att ett utträde skulle leda till att fler jobb skulle skapas 

och tillväxten stiga. För Sveriges del skulle ett brittiskt utträde betyda att 

det finns ett land mindre som är medlem i EU men står utanför euro-

samarbetet, vilket troligen skulle försämra Sveriges förhandlingsstyrka i 

relaterade frågor. Sverige och Storbritannien har dessutom varit drivande 

inom frihandel, medan många andra länder i EU förespråkar en ökad pro-

tektionism. Till sist skulle en Brexit innebära att fokus inom EU kommer 

att flyttas från andra viktiga frågor, som flyktingmottagande och tillväxt, 

och skulle också kunna inspirera fler länder att följa Storbritanniens spår. 

Makroekonomisk  
överblick

Viktiga händelser under kommande månad

•	 2 juni: ECB lämnar räntebesked
•	 13 juni: OPEC presenterar rapport om oljemarknaden
•	 14 juni: Inflationssiffror för Sverige presenteras
•	 15 juni: Fed lämnar räntebesked
•	 16 juni: Inflationssiffror för Eurozonen presenteras
•	 16 juni: Bank of England lämnar räntebesked
•	 16 juni: Inflationssiffror för USA presenteras
•	 17 juni. SCB presenterar arbetslöshetsstatistik
•	 21 juni: ZEW presenterar rapport över det ekonomiska senti-

mentet i eurozonen
•	 28 juni: USA redovisar BNP-siffror
•	 30 juni: ECB släpper protokollet från senaste räntemötet



Finansmarknaden  
i bilder
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OMXS 30 Index

Källa: Bloomberg. Period: 1 april 1996 – 31 maj 2016.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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VIX Index

Källa: Bloomberg. Period: 1 april 2011 – 31 maj 2016.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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Källa: Bloomberg. Period: 9 september 2011 - 31 maj 2016.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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Europeiska obligationer

Källa: Bloomberg. Period: 1 april 2011 – 31 maj 2016.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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Källa: Bloomberg. Period: 1 april 2011 – 31 maj 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
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aktuella Värderingar på Världens bÖrsen (p/e-tal)prisutVeckling FÖr olika tillgångsslag

maj 2016 2016

aktier

Sverige (OMXS 30 Index) 1% -5%

Europa (EuroSTOXX 50 Index) 1% -7%

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

Brasilien (MSCI Brazil Index) -14% 22%

Ryssland (RDX Index) 0% 17%

Indien (NSE Nifty 50 Index) 4% 3%

Kina (HSCEI Index) -3% -10%

råvaror

Råvaruindex   
(SPGSCI Commodity Index)

3% 20%

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

-6% 15%

Olja  
(Generic 1st Crude Oil, WTI)

7% 34%

31 maj 2016

Sverige (OMXS 30 Index) 20,95

Europa (EuroSTOXX 50 Index) 22,13

USA (S&P 500 Index) 19,40

Brasilien (MSCI Brazil Index) 47,52

Ryssland (RDX Index) 8,28

Indien (NSE Nifty 50 Index) 20,80

Kina (HSCEI Index) 6,81

31 maj 2016 29 april 16

3 mån -0,49 -0,45

10 år 1,12 1,25

bÖrsutVeckling senaste månaden
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31 maj 2016 29 april 16

USDSEK 8,33 8,03

EURSEK 9,28 9,20

GBPSEK 12,07 11,74

sVenska räntor

Valutakurser
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USA 0%
Brasilien -14%
Sverige 1%
Tyskland 2%
Frankrike 2%
Ryssland 0%
Indien 4%
Kina  -3%
Australien 2%


