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Den amerikanska ekonomin fortsätter att stabilisera sig och fler nya jobb skapas, men inflationen har sjunkit något under den senaste tiden. Det, tillsam-

mans med en minskad tilltro till Trumps förmåga att skapa tillväxt genom finanspolitiska reformer och en förbättrad tillväxt i Europa, har gjort att dollarn 

på senare tid försvagats betydligt mot andra valutor. I Sverige har inflationen stigit, men Riksbanken bedömer att en ihållande period med en stabil 

inflation är nödvändig innan det är lämpligt att höja räntan. 

Fortsatt 
stabilisering på 
arbetsmarknaden 
i USA
Den amerikanska centralbanken Fed lämnade räntan oförändrad i inter-

vallet 1–1,25 procent vid räntemötet i juli. Fed konstaterar att arbets-

marknaden har fortsatt att stärka sig och att den ekonomiska aktiviteten 

stigit under året. Vidare har både hushållens konsumtion och företagens 

investeringar fortsatt att stärkas. Centralbanken fortsätter att bevaka 

inflationen, men bedömer i övrigt att riskerna i ekonomin är balanserade. 

Inflationen har sjunkit något under den senaste tiden och förväntas ligga 

under inflationsmålet på 2 procent under en tid, men stabiliseras i nivå 

med inflationsmålet på medellång sikt.

Dollarn försvagas 
mot andra valutor
Under de senaste åren har dollarn stärkt sig mot flera andra valutor. Det 

beror till stor del på att återhämtningen efter finanskrisen kom tidigare i 

USA och att centralbanken börjat strama åt penningpolitiken, medan den 

i bland annat Europa och Sverige fortsatt är mycket expansiv. Dollarn 

fick liksom aktiemarknaden ytterligare stöd av Donald Trumps löften om 

tillväxtfrämjande politik. Den starka dollarn har varit gynnsam för utländ-

ska företag som exporterar till USA. Under de senaste månaderna har 

dock trenden vänt och dollarn har försvagats mot både euron och den 

svenska kronan. Det kan delvis förklaras av att tillväxten i Europa förbätt-

rats och det politiska läget stabiliserats, men också av att tilltron till den 

nya presidentens förmåga att genomföra utlovade reformer har minskat.  

Inflationsnedgången i USA gör också att förväntningarna om en snar rän-

tehöjning i USA har minskat. Under året har dollarn försvagats med drygt 

11 procent mot kronan och bara under juli var nedgången över 4 procent. 

En svagare dollar blir framförallt kännbart för företag som exporterar till 

USA och andra länder vars valuta är knuten till dollarn. 

Stigande inflation  
i Sverige
Enligt Riksbankens prognoser fortsätter den globala konjunkturen att 

stärka sig. Trots ekonomisk och politisk osäkerhet på många håll i världen 

bedömer man att risken för ekonomiska bakslag har minskat. Inflations-

trycket är fortfarande lågt och centralbanker runt om i världen bedriver 

en expansiv penningpolitik, något som Riksbanken måste ta hänsyn till 

för att undvika att kronan stärker sig för mycket mot andra valutor. Den 

svenska konjunkturen är stark och inflationen närmar sig nu målet om 2 

procent. Efter en utdragen period av låg inflation bedömer Riksbanken 

att inflationsförväntningarna är känsligare än vanligt för negativa överrask-

ningar och att det krävs en längre period av expansiv penningpolitik och 

god konjunktur för att inflationen ska stabiliseras. Styrräntan lämnades 

därför oförändrad på -0,5 procent vid sammanträdet i juli. Köpen av 

statsobligationer fortsätter under 2017 enligt tidigare plan. 

Makroekonomisk  
överblick

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KOMMANDE MÅNAD

• 1 augusti: BNP-siffror för Eurozonen presenteras 
• 3 augusti: Bank of England lämnar räntebesked
• 4 augusti: USA presenterar arbetsmarknadsstatistik
• 16 augusti: Fed redovisar protokollet från föregående 

räntemöte
• 24 augusti: Storbritannien redovisar BNP-siffror
• 30 augusti: USA redovisar BNP-siffror 

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 augusti 1997 – 31 juli 2017.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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VIX Index

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

Europeiska obligationer

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

Juli 2017 2017

Aktier

Sverige (OMXS 30 Index) -3% 2%

Europa (EuroSTOXX 50 Index) 0% 5%

USA (S&P 500 Index) 2% 10%

Brasilien (MSCI Brazil Index) 11% 13%

Ryssland (RDX Index) -1% -22%

Indien (NSE Nifty 50 Index) 6% 23%

Kina (HSCEI Index) 4% 15%

Råvaror

Råvaruindex (SPGSCI Com-
modity Index)

4% -3%

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

2% 9%

Olja (Generic 1st Crude Oil, 
WTI)

9% -7%

31 juli 2017

Sverige (OMXS 30 Index) 14,99

Europa (EuroSTOXX 50 Index) 18,18

USA (S&P 500 Index) 21,25

Brasilien (MSCI Brazil Index) 18,78

Ryssland (RDX Index) 6,47

Indien (NSE Nifty 50 Index) 23,27

Kina (HSCEI Index) 9,10

31 juli 2017 28 juni 2017

3 mån -0,44 -0,50

10 år 1,30 1,23

BÖRSUTVECKLING SENASTE MÅNADEN
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31 juli 2017 28 juni 2017

USDSEK 8,07 8,43

EURSEK 9,55 9,63

GBPSEK 10,66 10,97

SVENSKA RÄNTOR

VALUTAKURSER

Vill du prenumerera på vårt månadsbrev?  
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