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Både Riksbanken och Europeiska centralbanken lämnade räntan oförändrad vid sina sammanträden i april och meddelar att man avser fortsätta bedriva 

en mycket expansiv penningpolitik. IMF reviderar ner sin prognos för den globala tillväxten något, men ser både ljusglimtar och orosmoln i den globala 

konjunkturen. 

Riksbanken 
bedriver fortsatt 
expansiv 
penningpolitik
Riksbanken bedömer att den expansiva penningpolitiken bidragit till en 

starkare konjunktur. Inflationen stiger från en låg nivå, men utvecklingen 

är skakig. Utvecklingen i omvärlden präglas dock fortsatt av en stor osä-

kerhet och penningpolitiken i omvärlden är mycket expansiv. Riksbanken 

anser därför att Sverige behöver fortsätta driva en expansiv penningpolitik 

för att säkerställa att inflationen fortsätter att stiga och att den svenska 

kronan inte stärks för mycket mot andra valutor. Riksbanken beslutade 

därför i april att lämna räntan oförändrad på -0,50 procent och utöka 

köpen av statsobligationer till ytterligare 45 miljarder kronor under andra 

halvan av 2016. Vidare finns det en beredskap att göra penningpolitiken 

ännu mer expansiv om det skulle vara motiverat. Samtidigt diskuteras 

interventioner på valutamarknaden som ett led i att försvaga valutan och 

stärka inflationen.

ECB lämnar 
räntan oförändrad
Också den Europeiska centralbanken lämnade räntan oförändrad i 

april, vilket också var väntat. ECB justerade senast räntan i mars i år då 

styrräntan sänktes till 0 procent och depositräntan på -0,40 procent. 

Inte heller några nya stödköp presenterades utan ECB fokuserar på 

att implementera de utökade stödköp som man beslutade om i mars. 

Stödköpen beräknas pågå till mars 2017, men det finns möjlighet att de 

förlängs. ECB:s expansiva penningpolitik har kritiserats av bland annat 

Tysklands finansminister som menar att långa perioder med noll- och mi-

nusräntor inte är sunt. ECB avvisar dock kritiken och pekar istället på att 

den nuvarande linjen är både effektiv och nödvändig. ECB-chefen räknar 

med att räntorna kommer att vara låga under en längre tid, långt efter att 

nuvarande stödköpsprogram avslutats.

IMF reviderar 
ner den globala 
tillväxten
I april sammanträdde representanter för IMF och Världsbanken i Washing-

ton för att diskutera läget i världsekonomin. IMF förutspår en global tillväxt 

om 3,2 procent i år, en nedrevidering om 0,2 procent från föregående 

prognos. Tillväxt- och utvecklingsländer står för det största bidraget till 

tillväxten, men tillväxttakten är lägre än tidigare. Bland de fyra BRIC-län-

derna som länge varit de ledande tillväxtekonomierna är det nu bara Kina 

och Indien som bibehåller en hög tillväxttakt. Tillväxten i Eurozonen är 

lägre än i USA, men ECB:s expansiva penningpolitik, eurons låga värde i 

förhållande till dollarn och de låga råvarupriserna, förväntas ge välbehöv-

ligt stöd åt ekonomierna i Europa. Bland hoten mot den globala tillväxten 

nämns en Brexit och geopolitiska spänningar. 

Makroekonomisk  
överblick

Viktiga händelser under kommande månad

•	 6 maj: USA redovisar arbetsmarknadsstatistik
•	 12 maj: Inflations- och sysselsättningssiffror för Sverige 

presenteras
•	 12 maj: Bank of England lämnar räntebesked
•	 13 maj: OPEC presenterar rapport om oljemarknaden
•	 18 maj: Fed släpper protokollet från det senaste FOMC-mötet
•	 24 maj: SCB presenterar arbetslöshetsstatistik
•	 24 maj: ZEW presenterar rapport över det ekonomiska senti-

mentet i eurozonen
•	 26 maj: G7-länderna sammanträder i Japan
•	 27 maj: BNP-siffror för USA redovisas
•	 31 maj: Inflationssiffror för eurozonen presenteras



Finansmarknaden  
i bilder
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OMXS 30 Index

Källa: Bloomberg. Period: 1 april 1996 – 29 april 2016.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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VIX Index

Källa: Bloomberg. Period: 1 april 2011 – 29 april 2016.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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Källa: Bloomberg. Period: 9 september 2011 - 29 april 2016.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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Europeiska obligationer

Källa: Bloomberg. Period: 1 april 2011 – 29 april 2016.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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Källa: Bloomberg. Period: 1 april 2011 – 29 april 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
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aktuella Värderingar på Världens bÖrsen (p/e-tal)prisutVeckling FÖr olika tillgångsslag

april 2016 2016

aktier

Sverige (OMXS 30 Index) 0% -6%

Europa (EuroSTOXX 50 Index) 1% -8%

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

Brasilien (MSCI Brazil Index) 10% 42%

Ryssland (RDX Index) 0% 20%

Indien (NSE Nifty 50 Index) 1% -1%

Kina (HSCEI Index) -1% -7%

råvaror

Råvaruindex   
(SPGSCI Commodity Index)

11% 17%

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

4% 22%

Olja  
(Generic 1st Crude Oil, WTI)

20% 25%

29 april 2016

Sverige (OMXS 30 Index) 21,08

Europa (EuroSTOXX 50 Index) 21,55

USA (S&P 500 Index) 19,32

Brasilien (MSCI Brazil Index) 33,32

Ryssland (RDX Index) 7,88

Indien (NSE Nifty 50 Index) 20,05

Kina (HSCEI Index) 6,86

29 april 2016 31 mars 2016

3 mån -0,45% -0,45%

10 år 1,25% 1,14%

bÖrsutVeckling senaste månaden
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29 april 2016 31 mars 2016

USDSEK 8,03 8,12

EURSEK 9,20 9,24

GBPSEK 11,74 11,66

sVenska räntor

Valutakurser
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