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Den svenska aktiemarknaden återhämtade sig i september då industriföretagen gynnas av det goda konjunkturläget. Stefan Ingves får förnyat förtroende 

och sitter därmed kvar som riksbankschef i ytterligare fem år. I Tyskland behåller Angela Merkel makten trots ett historiskt dåligt valresultat. Den glödheta 

konjunkturen i USA gör att Janet Yellen gärna pratar räntehöjningar. Dollarns fria fall tycks ha avstannat och Trump har utlyst massiva skattesänkningar.

Stockholmsbörsen 
tar åter fart
Efter en svag sommar återhämtade sig stockholmsbörsen under sep-

tember. Det breda indexet OMXSPI steg under månaden med omkring 6 

procent. Generellt sett har cykliska bolag drivit uppgången vilka gynnas 

av optimismen och den starka konjunkturen. Svensk tillverkningsindustri 

uppvisar exceptionell styrka. Detta framgår av Konjunkturinstitutets ba-

rometerindikator som sammanfattar läget i svensk ekonomi. I september 

steg indikatorn till 113,8 från 110,5 föregående månad. Därmed är det 

sjätte månaden i rad som indikatorn överstiger 110, en gräns som enligt 

KI indikerar ”betydligt starkare tillväxt än normalt”. Det är i synnerhet den 

stora optimismen inom tillverkningsindustrin som ligger bakom ökningen 

vars delindex steg med hela 8,2 indexenheter.

Stefan Ingves kvar 
som riksbankschef 
Efter en lång tid av intensiva spekulationer beslutade riksbanksfullmäk-

tige till slut att förlänga Stefan Ingves mandat som riksbankschef med 

ytterligare fem år. Beskedet kom något oväntat då många hade efterlyst 

nytt blod på toppen. Förhoppningar fanns om en ny chef som skulle 

tillåta högre räntor och en starkare krona. Penningpolitik är emellertid en 

förtroendebransch. Beslutet att förnya Stefan Ingves mandat kan därför 

ses i ljuset av kontinuitet och förutsägbarhet.

Tuffa 
förhandlingar 
väntar Angela 
Merkel
När de tyska väljarna hade sagt sitt stod det klart att förbundskansler 

Angela Merkel återigen fått förnyat förtroende. Utifrån en ekonomisk 

synvinkel var detta inte helt oväntat. Den tyska ekonomin har växt stadigt 

de senaste fyra åren och arbetslösheten är nu nere på den lägsta nivån 

sedan landets återförening 1990. Trots detta frambringar valnatten en 

hel del huvudvärk för Merkel. Även om CDU visserligen förblir Tysklands 

största parti tappar man hela 8 procentenheter och gör därmed sitt säm-

sta val någonsin. Många väljare har gått till högerpopulistiska Alternativ för 

Tyskland, AfD, som skördar valframgångar och blir landets tredje största 

parti. Samtidigt väljer Socialdemokraterna att lämna regeringssamarbetet 

och nu måste Merkel komma överens med liberala FDP och De Gröna 

i syfte att skapa en majoritet. Därmed väntar långa och potentiellt svåra 

koalitionsförhandlingar. Ännu har dock marknaderna tagit valresultatet 

med ro.

Räntehöjningar 
och skattereformer 
att vänta i USA
Efter en lång period av depreciering ser den amerikanska dollarn nu 

ut att ha stabiliserat sig något gentemot andra valutor. Att prisfallet har 

avstannat tros delvis bero på den amerikanska centralbankschefen Janet 

Yellens utfästelse om en mer återhållsam penningpolitik. Yellen inriktar sig 

på gradvisa räntehöjningar med beredskap för eventuella överraskning-

ar. Beskedet ligger i linje med det allt mer ansträngda resursläget i den 

amerikanska ekonomin. Tillväxten är fortsatt hög och arbetslöshetssiffran 

ligger kvar på rekordlåga 4,4 procent. Ytterligare hopp sätts till Trumps ut-

annonserade skattereform. Denna, givet att den går igenom kongressen, 

kommer sänka bolagsskatten till 20 procent från nuvarande 35 procent, 

någon som sannolikt hade pressat upp tillväxten ytterligare.

 

Makroekonomisk  
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VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KOMMANDE MÅNAD

• 6 oktober: Arbetsmarknadsstatistik för USA presenteras
• 13 oktober: USA redovisar inflationsstatistik
• 19 oktober: SCB redovisar arbetslöshetsstatistik
• 26 oktober: Riksbanken lämnar räntebesked
• 26 oktober: ECB lämnar räntebesked

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: 1 oktober 1997 – 29 september 2017.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.

97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
0

100

200

300

400

500

VIX Index

Källa: Bloomberg. Period: 1 oktober 2012 – 29 september 2017.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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Källa: Bloomberg. Period: 1 oktober 2012 - 29 september 2017.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.

Europeiska obligationer

Källa: Bloomberg. Period: 1 oktober 2012 – 29 september 2017.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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Källa: Bloomberg. Period: 1 oktober 2012 – 29 september 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

September 2017 2017

Aktier

Sverige (OMXS 30 Index) 6% 8%

Europa (EuroSTOXX 50 Index) 5% 9%

USA (S&P 500 Index) 2% 13%

Brasilien (MSCI Brazil Index) 4% 24%

Ryssland (RDX Index) 5% -12%

Indien (NSE Nifty 50 Index) -1% 20%

Kina (HSCEI Index) -3% 16%

Råvaror

Råvaruindex (SPGSCI Com-
modity Index)

3% 0%

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

-3% 10%

Olja (Generic 1st Crude Oil, 
WTI)

9% -4%

29 september 2017

Sverige (OMXS 30 Index) 15,93

Europa (EuroSTOXX 50 Index) 18,47

USA (S&P 500 Index) 21,65

Brasilien (MSCI Brazil Index) 22,30

Ryssland (RDX Index) 7,56

Indien (NSE Nifty 50 Index) 22,66

Kina (HSCEI Index) 9,28

29 september 2017 31 augusti 2017

3 mån -0,47 -0,44

10 år 1,27 1,15

BÖRSUTVECKLING SENASTE MÅNADEN
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29 september 2017 31 augusti 2017

USDSEK 8,15 7,94

EURSEK 9,63 9,46

GBPSEK 10,92 10,27

SVENSKA RÄNTOR

VALUTAKURSER

Vill du prenumerera på vårt månadsbrev?  
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