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Beskedet om att Italien kan komma att hålla val redan i september möttes med stigande italienska räntor. Marknaden oroar sig för framgångar för den 

nationalistiska femstjärnerörelsen, något som skulle kunna skada det europeiska samarbetet. USA:s president pressas av utredningar om samröre med 

Ryssland samt ett budgetförslag som kritiserats såväl internt som hos de politiska motståndarna. 

Italien nästa 
orosmoment  
i Europa
Oron för den politiska situationen i Europa minskade avsevärt efter vårens 

val i Holland och Frankrike då större framgångar för nationalistiska partier 

uteblev. Lugnet blev dock kortvarigt. I slutet av maj meddelade Italiens 

tidigare premiärminister Matteo Renzi att landet kan komma att tidigare-

lägga sina val. Syftet är att hålla val samtidigt som Tyskland i september, 

eftersom en samordning anses fördelaktig ur ett europeiskt perspektiv. 

Italien är Eurozonens tredje största ekonomi och det är också ett av de 

länder med högst skuldsättning och lägst tillväxt i regionen. Utvecklingen 

i Italien har därmed en stor påverkan på utvecklingen i Europa. Vid sidan 

av den ekonomiska risken har nu också den politiska risken blivit mer 

påtaglig då stödet i opinionen för den nationalistiska femstjärnerörel-

sen ökat. Det italienska valet bedöms som det sista valet i Europa med 

en betydande politisk risk, i alla fall för den här gången. Beskedet om 

att valet kan komma att tidigareläggas möttes med stigande italienska 

obligationsräntor. 

Fortsatta 
utmaningar för 
USA:s president
Utmaningarna för USA:s president fortsätter. Utredningarna om Ryss-

lands eventuella inblandning i det senaste presidentvalet blir allt mer 

obekväma för Trump och har nu nått ända in i den närmaste familjen, då 

svärsonen Jared Kushners direkta inblandning granskas. Bevis om att 

samröre med Ryssland skett skulle kunna leda till att presidenten ställs 

inför riksrätt. Några sådana bevis finns dock inte ännu. Utöver detta 

väntar budgetförhandlingar. Det budgetförslag som Trump lagt fram har 

kritiserats och prognoserna om att USA:s budgetunderskott ska vara 

utraderat till 2027 ifrågasätts starkt. Förslaget innehåller också ett antal 

kontroversiella neddragningar som mött motstånd också i det egna 

partiet. Slutligen har sprickan mellan USA och övriga G7-länder blivit allt 

tydligare, inte minst inom den globala klimatpolitiken.  

Svensk ekonomi 
växer i en lägre 
takt
BNP-siffror för årets första kvartal visar att den svenska ekonomin växte 

med 0,4 procent, jämfört med föregående kvartal. På årsbasis växte 

ekonomin med 2,2 procent. Tillväxten var lägre än väntat och innebär att 

den svenska ekonomin växer långsammare än många andra EU-länder. 

Avmattningen beror framförallt på minskade offentliga utgifter samt en 

minskad export. Den utländska efterfrågan på svenska varor och tjänster 

är dock fortsatt stark och stödjs av en förbättrad tillväxt på flera viktiga 

exportmarknader i Europa.  Nedgången beror snarare på flaskhalsar inom 

produktionen samt brist på arbetskraft, problem som ofta uppstår i en 

högkonjunktur. Den svenska tillväxten drivs nu framförallt av inhemska in-

vesteringar och konsumtion. Konjunkturindikatorerna pekar fortsatt uppåt 

vilket tyder på en positiv syn på den svenska ekonomin hos både företag 

och privatpersoner. 

Makroekonomisk  
överblick

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KOMMANDE MÅNAD

• 2 juni: Arbetsmarknadsstatistik för USA presenteras
• 7 juni: BNP-siffror för Eurozonen presenteras
• 8 juni: ECB lämnar räntebesked
• 14 juni: Fed lämnar räntebesked
• 15 juni: Bank of England lämnar räntebesked
• 29 juni: BNP-siffror för USA presenteras
• 29 juni: BNP-siffror Storbritannien presenteras

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: 2 juni1997 – 31 maj 2017.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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VIX Index

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

Europeiska obligationer

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

Maj 2017 2017

Aktier

Sverige (OMXS 30 Index) 1% 8%

Europa (EuroSTOXX 50 Index) 0% 8%

USA (S&P 500 Index) 1% 8%

Brasilien (MSCI Brazil Index) -5% 4%

Ryssland (RDX Index) -8% -17%

Indien (NSE Nifty 50 Index) 3% 18%

Kina (HSCEI Index) 4% 13%

Råvaror

Råvaruindex (SPGSCI Com-
modity Index)

-1% -5%

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

0% 10%

Olja (Generic 1st Crude Oil, 
WTI)

-2% -10%

31 maj 2017

Sverige (OMXS 30 Index) 16,70

Europa (EuroSTOXX 50 Index) 19,97

USA (S&P 500 Index) 21,43

Brasilien (MSCI Brazil Index) 17,08

Ryssland (RDX Index) 7,09

Indien (NSE Nifty 50 Index) 22,51

Kina (HSCEI Index) 8,78

31 maj 2017 28 april 2017

3 mån -0,50 -0,47

10 år 1,03 1,08

BÖRSUTVECKLING SENASTE MÅNADEN
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31 maj 2017 28 april 2017

USDSEK 8,69 8,85

EURSEK 9,77 9,65

GBPSEK 11,20 11,47

SVENSKA RÄNTOR

VALUTAKURSER
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