
Strukturinvests 
månadsbrev  
september 2017



Stora Badhusgatan 18-20 | 411 21 Göteborg | Tel 031-68 82 90 | www.strukturinvest.se

Den svenska aktiemarknaden svarade negativt på en tämligen svag rapportperiod med sjunkande aktiekurser som följd. Desto bättre går det för den 

svenska ekonomin fundamentalt, med mycket starka tillväxtsiffror och ett ökat inflationstryck. Även i det orkandrabbade USA förstärks konjunkturen och 

arbetslösheten är nu nere på rekordlåga nivåer. Minskade politiska spänningar i Europa befäster optimismen.  

Svag börs i en 
stark konjunktur
Under sommaren föll Stockholmsbörsen med över 7 procent. Bidragande 

orsaker var kronförstärkningar mot både dollarn och euron tillsammans 

med en rapportperiod som inte kunde leverera på högt ställda förvänt-

ningar. Trots pessimismen på aktiemarknaden står sig den svenska 

konjunkturen mycket starkt. Regeringen skruvar upp sin tillväxtprognos 

för helåret 2017 till 3,1 procent och bedömer reformutrymmet för nästa år 

att uppgå till 40 miljarder. Inflationstakten har tagit fart och uppgår nu en-

ligt KPI till 2,2 procent. Därmed nås Riksbankens inflationsmål för första 

gången sedan 2011. Inga förändringar av penningpolitiken väntas i närtid.

Begränsade 
ekonomiska 
konsekvenser av 
Harvey på sikt
Monsterstormen Harvey som i slutet av augusti svepte över östra Texas 

och Louisiana antas bli den dyraste naturkatastrofen i USA:s historia. 

Särskilt drabbad är oljeindustrin där en fjärdedel av landets oljeraffina-

derier nu tvingats stoppa verksamheten. I likhet med andra katastrofer 

väntas effekten på lite längre sikt dock bli begränsad. Makroekonomiskt 

fokus riktas istället till hushållens konsumtion och företagens investering-

ar, vilka båda har ökat. Tillväxten för det andra kvartalet uppgick till hela 

3 procent och arbetslöshetssiffran på 4,3 procent är den lägsta på 16 år. 

Den amerikanska centralbanken Fed fortsätter att bevaka inflationen, men 

bedömer i huvudsak att riskerna i ekonomin är balanserade. Trots starka 

makrosiffror bedöms sannolikheten för en räntehöjning i september vara 

låg. Dollarn har under augusti månad fortsatt att försvagas mot euron och 

andra valutor.

Ökad optimism  
i Europa
Även i Europa har tillväxten förbättrats och det politiska läget stabiliserats. 

BNP-tillväxten i euroområdet hamnade under det andra kvartalet på 2,2 

procent samtidigt som inköpschefsindex ligger kvar på mycket höga 

nivåer. Arbetslöshetssiffran på 9,1 procent är den lägsta sedan 2009 

och i augusti steg inflationen till 1,5 procent vilket marginellt överträffade 

analytikernas förväntningar. Den underliggande inflationen, vilken rensar 

för tillfälliga effekter och särskilt volatila priser, kvarstår dock blygsam 

vilket sätter press på ECB inför kommande räntemöte. Oro finns för att 

en allt för stark euro skall pressa tillbaka inflationen. Vad gäller eventuella 

ekonomiska konsekvenser av Brexit har dessa ännu varit begränsade.

Makroekonomisk  
överblick

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KOMMANDE MÅNAD

• 1 september: BNP-siffror för Eurozonen presenteras
• 1 september: USA presenterar arbetsmarknadsstatistik
• 6 september: Fed publicerar sin regionala konjunkturrap-

port (Beige Book)
• 7 september: Riksbanken lämnar räntebesked
• 7 september: ECB lämnar räntebesked
• 14 september: SCB redovisar arbetslöshetsstatistik

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.
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OMXS 30 Index

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

Källa: Bloomberg. Period: 4 september 2012 – 31 augusti 2017.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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Källa: Bloomberg. Period: 4 september 2012 - 31 augusti 2017.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.

Europeiska obligationer

Källa: Bloomberg. Period: 4 september 2012 – 31 augusti 2017.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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Källa: Bloomberg. Period: 4 september 2012 – 31 augusti 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

Augusti 2017 2017

Aktier

Sverige (OMXS 30 Index) 0% 2%

Europa (EuroSTOXX 50 Index) -1% 4%

USA (S&P 500 Index) 0% 10%

Brasilien (MSCI Brazil Index) 6% 19%

Ryssland (RDX Index) 8% -16%

Indien (NSE Nifty 50 Index) -2% 21%

Kina (HSCEI Index) 4% 20%

Råvaror

Råvaruindex (SPGSCI Com-
modity Index)

-1% -3%

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

4% 13%

Olja (Generic 1st Crude Oil, 
WTI)

-6% -12%

31 augusti 2017

Sverige (OMXS 30 Index) 15,00

Europa (EuroSTOXX 50 Index) 17,65

USA (S&P 500 Index) 21,16

Brasilien (MSCI Brazil Index) 21,39

Ryssland (RDX Index) 7,07

Indien (NSE Nifty 50 Index) 23,27

Kina (HSCEI Index) 9,28

31 augusti 2017 31 juli 2017

3 mån -0,44 -0,44

10 år 1,15 1,30

BÖRSUTVECKLING SENASTE MÅNADEN
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31 augusti 2017 31 juli 2017

USDSEK 7,94 8,07

EURSEK 9,46 9,55

GBPSEK 10,27 10,66

SVENSKA RÄNTOR

VALUTAKURSER

Vill du prenumerera på vårt månadsbrev?  
Maila info@strukturinvest.se


