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Sommaren har bjudit på börsuppgångar på de flesta marknader, vilket till stor del kan förklaras av centralbankernas expansiva penningpolitik som 

pressat ner räntorna ytterligare. Den brittiska centralbanken sänkte styrräntan för första gången sedan finanskrisen för att dämpa oron efter Brexit. Den 

amerikanska centralbanken ser istället allt starkare skäl att börja höja räntan. 

Stigande 
aktiemarknader 
under sommaren
Sommaren har bjudit på börsuppgångar på de flesta marknader. Den 

svenska börsen har stigit med ca 4 procent under de tre sommarmå-

naderna, och med nästan 14 procent sedan bottennoteringen efter 

Brexit-omröstningen i slutet av juni. Det breda europeiska aktieindexet 

EuroStoxx 50 har stigit med drygt 12 procent sedan Brexit och den ame-

rikanska aktiemarknaden befinner sig på all time high efter en lång upp-

gångsfas. De breda börsuppgångarna kan framförallt tillskrivas central-

bankernas expansiva penningpolitik som pressat ner räntorna ytterligare. 

Kombinationen av en i princip obefintlig avkastning på räntemarknaden 

och kraftiga stimulanser av ekonomin ger stöd till aktiemarknaden. 

Bank of England 
sänker räntan
I början av augusti sänkte Storbritanniens centralbank Bank of England 

styrräntan från 0,5 procent till 0,25 procent, vilket var den första sänk-

ningen sedan 2009. Orsaken är beslutet att lämna EU, som skapat en 

stor osäkerhet i den brittiska ekonomin. Bank of England sänkte också 

sina tillväxtprognoser kraftigt. Under 2017 förväntas tillväxten uppgå till 

0,8 procent, jämfört med 2,3 procent i tidigare prognos. Centralbanken 

signalerade även att det kan bli aktuellt med ytterligare räntesänkningar 

under de kommande månaderna. För att stimulera ekonomin ytterligare 

ska banken öka obligationsköpen med 60 miljarder pund och köpa före-

tagsobligationer för upp till 10 miljarder pund. Den brittiska centralbanken 

agerade mer kraftfullt än väntat och agerandet tolkas som att man vill 

göra landet fortsatt attraktivt för utländska investerare och rusta sig för 

kommande förhandlingar med EU. Till skillnad från många andra länder 

förväntas inflationen överstiga inflationsmålet om 2 procent, men central-

banken väljer i detta läge att prioritera aktiviteten i ekonomin framför att 

hålla inflationsmålet. 

Fed ser starkare 
skäl att höja 
räntan
Tidpunkten för nästa räntehöjning från den amerikanska centralbanken 

fortsätter att vara en av de viktigaste frågorna i världsekonomin. Under 

slutet av augusti talade Fed-chefen Janet Yellen på centralbankskon-

ferensen i Jackson Hole. Yellen uttryckte att skälen för en räntehöjning 

har stärkts under de senaste månaderna. Den amerikanska ekonomin 

fortsätter att stärka sig och närmar sig nu centralbankens uppsatta mål 

för sysselsättning och inflation. Det som talar emot en räntehöjning är 

en relativt osäker omvärld samt höstens stundande presidentval. Fed 

poängterar också att en höjning endast blir aktuell om inkommande data 

fortsätter att bekräfta prognoserna. Fed höjde senast räntan i december 

förra året och vid årets inledning indikerades att räntan skulle kunna höjas 

fyra gånger under året. En ökad osäkerhet i omvärlden har dock lett till att 

Fed avvaktat med räntehöjningar som normalt har en dämpande effekt på 

tillväxten. 

Makroekonomisk  
överblick

Viktiga händelser under kommande månad

•	 2 september: Arbetsmarknadsstatistik för USA presenteras
•	 7 september: Riksbanken lämnar räntebesked
•	 7 september: Fed presenterar den  

ekonomiska rapporten Beige Book
•	 8 september: ECB lämnar räntebesked
•	 10 september: EU:s finans- och  

centralbankschefer möts i Bratislava
•	 12 september: Inflations- och sysselsättningsstatistik för 

Sverige presenteras
•	 13 september: ZEW presenterar rapport över det ekonomiska 

sentimentet i eurozonen
•	 15 september: Bank of England lämnar räntebesked
•	 21 september: Fed lämnar räntebesked



Finansmarknaden  
i bilder
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OMXS 30 Index

Källa: Bloomberg. Period: 2 september 1996 – 31 augusti 2016.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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VIX Index

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

Källa: Bloomberg. Period: 1 september 2011 – 31 augusti 2016.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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Källa: Bloomberg. Period: 1 september 2011 – 31 augusti 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

augusti 2016 2016

aktier

Sverige (OMXS 30 Index) 2% -2%

Europa (EuroSTOXX 50 Index) 1% -8%

USA (S&P 500 Index) 0% 5%

Brasilien (MSCI Brazil Index) 1% 61%

Ryssland (RDX Index) 0% 23%

Indien (NSE Nifty 50 Index) 2% 11%

Kina (HSCEI Index) 7% -1%

råvaror

Råvaruindex   
(SPGSCI Commodity Index)

3% 13%

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

-3% 23%

Olja  
(Generic 1st Crude Oil, WTI)

7% 22%

31 augusti 2016

Sverige (OMXS 30 Index) 22,60

Europa (EuroSTOXX 50 Index) 23,11

USA (S&P 500 Index) 20,35

Brasilien (MSCI Brazil Index) 85,11

Ryssland (RDX Index) 8,00

Indien (NSE Nifty 50 Index) 22,14

Kina (HSCEI Index) 8,13

31 augusti 2016 29 juli 2016

3 mån -0,56 -0,58

10 år 0,60 0,63

bÖrsutVeckling senaste månaden
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31 augusti 2016 29 juli 2016

USDSEK 8,56 8,56

EURSEK 9,55 9,56

GBPSEK 11,25 11,33

sVenska räntor

Valutakurser
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