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En övervägande positiv rapportflod avspeglar det alltjämt goda tillståndet i svensk ekonomi. På bostadsmarknaden skymtar emellertid tecken på vikande 

efterfrågan, även om det ännu är för tidigt att dra några slutsatser. I USA väntas president Trump inom kort nominera en ny centralbankschef varpå 

spekulationerna är i full gång. Den kinesiska presidenten Xi Jinping befäster makten i ”Mittens rike”.

Kvartalsrapporter 
levererar på 
förväntningar
Höstens rapportperiod har bjudit på såväl besvikelser som positiva över-

raskningar. Sett i ljuset av de högt ställda förväntningarna har dock rap-

porterna utfallit övervägande positivt överlag, något som kan ses som ett 

styrkebesked för svensk ekonomi. Stockholmsbörsen steg under oktober 

månad med omkring 2 procent. Generellt går det fortsatt mycket bra för 

industribolagen samtidigt som det gått trögare för de konsumentnära 

företagen. Noterbart är också en tilltagande oro på bostadsmarknaden 

med rapporter om ett allt lägre köptryck samt fallande aktiekurser för bo-

stadsutvecklarna. I Stockholmsregionen har försäljningen av i synnerhet 

nyproducerat gått trögt under oktober, en utveckling värd att hålla koll på 

den kommande tiden. Riksbanken lämnade som väntat räntan oföränd-

rad på minus 0,5 procent. Trots en stark konjunktur och en inflation nära 

målet om 2 procent bedömer man det nödvändigt med en fortsatt expan-

siv politik för att inte inflationen skall sjunka tillbaka. Riksbanksdirektionen 

räknar fortsatt med att höjningar av räntan inleds i mitten av 2018.

Spekulationer 
kring ny Fed-chef
Det råder för närvarande viss osäkerhet kring amerikansk penningpolitik. 

Den nuvarande Fed-chefen Janet Yellens mandat löper ut den 1 februari 

2018 och spekulationerna kring eventuella efterträdare är redan i full 

gång. I USA är det presidenten som nominerar riksbankschefen, något 

som väntas ske inom kort. Med reservation för viss oberäknelighet ser 

det inte ut som att Trump kommer att ge Janet Yellen förnyat förtroende. 

Toppkandidater som lyfts fram är istället Stanford-professorn John Taylor 

och Fed-guvernören Jerome Powell. Taylor, mest känd som upphovsman 

till Taylorregeln (en matematisk formel för räntejusteringar), har de senaste 

åren kritiserat Fed hårt för att bedriva en alltför frikostig räntepolitik. 

Powell intar å sin sida en mer försiktig hållning och har stött den nuva-

rande strategin med långsamma räntehöjningar. De skilda linjerna gör 

valet av ny chef särskilt intressant och potentiellt ödesdigert. Under Janet 

Yellens ledning har amerikansk penningpolitik genomsyrats av förutsäg-

barhet och transparens, om detta vittnar inte minst den historiskt låga 

marknadsvolatiliteten. Oavsett vem det blir som tar över det prestigefyllda 

jobbet finns det skäl att anta att en källa till minskad osäkerhet försvinner 

med Yellen.

Xi Jinping stärker 
greppet
Tidskriften The Economist kallade nyligen Kinas president Xi Jinping för 

världens mäktigaste man. Efter att kommunistpartiers stora kongress nu 

avslutats ter sig ledarens ambitioner uppenbara. Inte nog med att Xi nu 

tar plats bredvid Mao Zedong genom att få sitt namn inskrivet i konstitu-

tionen (ett drag som i praktiken får all typ av opposition att framstå som 

en attack på staten), bland de nya medlemmarna i kommunistpartiets 

centralkommitté återfinns inte heller någon potentiell efterträdare. En 

oskriven regel brukar normalt vara att utnämna en person som är tillräck-

ligt ung att, i ett senare skede, kunna efterträda presidenten. Frånvaron 

av en sådan person denna gång kan därför tolkas som en ambition för 

Xi Jinping att fortsätta leda Kina även efter nästkommande partikongress 

2022.

 

Makroekonomisk  
överblick

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KOMMANDE MÅNAD

• 1 november: Fed lämnar räntebesked
• 3 november: Arbetsmarknadsstatistik för USA presenteras
• 23 november: SCB redovisar sysselsättningsstatistik
• 29 november: Fed publicerar sin regionala konjunkturrap-

port (Beige Book)
• 29 november: KI publicerar sin konjunkturbarometer
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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. 
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OMXS 30 Index

Källa: Bloomberg. Period: 1 november 1997 – 31 oktober 2017.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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VIX Index

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

Europeiska obligationer

Källa: Bloomberg. Period: 1 november 2012 – 31 oktober 2017.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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Källa: Bloomberg. Period: 1 november 2012 – 31 oktober 2017.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.

12 13 14 15 16 17

Globala aktier

0

50

100

150

200

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

Oktober 2017 2017

Aktier

Sverige (OMXS 30 Index) 2% 10%

Europa (EuroSTOXX 50 Index) 2% 12%

USA (S&P 500 Index) 2% 15%

Brasilien (MSCI Brazil Index) -3% 20%

Ryssland (RDX Index) -1% -12%

Indien (NSE Nifty 50 Index) 6% 26%

Kina (HSCEI Index) 5% 22%

Råvaror

Råvaruindex (SPGSCI Com-
modity Index)

4% 4%

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

-1% 9%

Olja (Generic 1st Crude Oil, 
WTI)

5% 1%

31 oktober 2017

Sverige (OMXS 30 Index) 17,74

Europa (EuroSTOXX 50 Index) 18,90

USA (S&P 500 Index) 21,68

Brasilien (MSCI Brazil Index) 20,38

Ryssland (RDX Index) 7,77

Indien (NSE Nifty 50 Index) 23,61

Kina (HSCEI Index) 9,24

31 oktober 2017 29 september 2017

3 mån -0,54 -0,47

10 år 1,16 1,27

BÖRSUTVECKLING SENASTE MÅNADEN
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31 oktober 2017 29 september 2017

USDSEK 8,38 8,15

EURSEK 9,76 9,63

GBPSEK 11,13 10,92

SVENSKA RÄNTOR

VALUTAKURSER
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