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Rädsla för inflation och stigande räntor fick världens börser i gungning under februari. Volatiliteten stiger och stort fokus ligger på den amerikanska 

10-årsräntan som nu är på väg mot tre procent. Konjunkturen är alltjämt stark men oron på marknaderna späs på ytterligare av de av Trump utannonse-

rade ståltullarna.

Börsdramatik  
i februari 
Efter en lång period av kontinuerligt stigande börser har oro och volatilitet 

abrupt letat sig tillbaka till finansmarknaderna under februari. Det ame-

rikanska volatilitetsindexet VIX, ibland benämnt som aktiemarknadens 

skräckindex, steg under årets andra månad till nivåer som inte noterats 

sedan 2015. Stockholmsbörsen har i likhet med sina amerikanska mot-

svarigheter upplevt kraftiga svängningar under februari. Ett initialt kraftigt 

fall följdes upp av en viss återhämtning, för att sedan falla tillbaka något 

igen. Skakigheten på börserna är ett bevis på investerarnas känslighet 

mot högre inflation och stigande räntor. Stort fokus har legat på den 

amerikanska 10-årsräntan. Denna har som en följd av stark arbetsmark-

nadsstatistik närmat sig den - enligt vissa - kritiska 3-procentsnivån.

Finansmarknaderna är komplexa och trots att goda konjunkturindikatorer 

alltså kan få aktiemarknaden i gungning har samtidigt starka makro-

siffror troligtvis spelat en avgörande roll i att förhindra en mer långvarig 

marknadskorrektion. Ny BNP-statistik för det fjärde kvartalet 2017 visar 

på tillväxtsiffror i storleksordningen 2,7 procent för eurozonen. I USA är 

motsvarande siffra 2,5 procent. Litet talar därför för fundamentalt beting-

ade nedgångar. 

 Vad gäller inflationen är bevisen heller inte enhälliga att denna är i en 

global uppåttrend. Priset olja (Brent) sjönk under februari med 4,7 procent 

samtidigt som den underliggande inflationen på många platser ligger kvar 

under centralbankernas målnivåer. Särskilt envis är den låga inflationen 

i eurozonen. ECB-chefen Mario Draghi sade vid ett anförande inför Eu-

ropaparlamentet att trots den goda utvecklingen i ekonomin är fortsatta 

penningpolitiska stimulanser nödvändiga.

Amerikanska 
ståltullar
Under ett möte med företrädare för den amerikanska stålindustrin med-

delade Donald Trump att han vill se strängare importtullar på utländskt 

stål och aluminium. Enligt Trump kommer tullarna att landa på 25 procent 

för stål och 10 procent för aluminium. Beskedet väckte stor oro på 

världens börser och kritiken har varit massiv. Inte minst från presidentens 

egna parti där representanthusets republikanska talman, partikollegan 

Paul Ryan, vädjade till Trump att dra tillbaka förslaget. EU-kommissionens 

ordförande Jean-Claude Juncker beklagar beskedet och har utlovat 

repressalier om tullarna blir verklighet.

Regeringsfrågan 
klar i Tyskland
Efter flera månader av interna diskussioner har de tyska socialdemokra-

terna, SPD, till slut kunnat enas om att ingå i ett fortsatt regeringssam-

arbete med Angela Merkels kristdemokrater. Detta blir tredje gången i 

ordningen som Angela Merkel och CDU styr Tyskland i en storkoalition 

tillsammans med SPD. Denna storkoalition är dock mindre än någonsin. 

Totalt samlar regeringsunderlaget endast 56 procent av platserna i den 

tyska förbundsdagen, en markant minskning från de 67 procent som 

blocket hade i föregående mandatperiod.

Makroekonomisk  
överblick

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KOMMANDE MÅNAD

• 8 mars: ECB lämnar räntebesked
• 13 mars: USA presenterar inflationsstatistik
• 14 mars: SCB presenterar inflationsstatistik
• 21 mars: Fed lämnar räntebesked
• 22 mars: Bank of England lämnar räntebesked
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Europeiska obligationer (iBoxx EUR Ezsov OA TR)

Källa: Bloomberg. Period: 6 mars 2013– 6 mars 2018.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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Amerikanska obligationer (iBoxx USD Treas TR)
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UTVECKLING EUROPEISKA OCH AMERIKANSKA OBLIGATIONER

Råvaror (S&P GSCI Index Spot Index)

Källa: Bloomberg. Period: 6 mars 2013 – 6 mars 2018.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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UTVECKLING RÅVAROR

Amerikanska aktier

Källa: Bloomberg. Period: 6 mars 2013 – 6 mars 2018.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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UTVECKLING EUROPEISKA OCH AMERIKANSKA AKTIER

VIX Index

Källa: Bloomberg. Period: 6 mars 2013 – 6 mars 2018.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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UTVECKLING VOLATILITET

UTVECKLING EUROPEISK OCH AMERIKANSK KREDITRISK

Amerikansk kreditrisk (MARKIT CDX.NA.HY.29)

Källa: Bloomberg. Period: 6 mars 2013 – 6 mars 2018.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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Europeisk kreditrisk (MARKIT ITRX EUR XOVER)
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UTVECKLING OMXS 30 INDEX

OMXS 30 Index

Källa: Bloomberg. Period: 6 mars 1998 – 2 mars 2018.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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AKTUELLA VÄRDERINGAR PÅ VÄRLDENS BÖRSEN (P/E-TAL)PRISUTVECKLING FÖR OLIKA TILLGÅNGSSLAG

Februari 2018 2018

Aktier

Sverige (OMXS 30 Index) -1% 0%

Europa (EuroSTOXX 50 Index) -5% -1%

USA (S&P 500 Index) -4% 1%

Brasilien (MSCI Brazil Index) -3% 10%

Ryssland (RDX Index) 3% 10%

Indien (NSE Nifty 50 Index) -5% 0%

Kina (HSCEI Index) -9% 3%

Råvaror

Råvaruindex (SPGSCI Com-
modity Index)

-3% 0%

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

-2% 0%

Olja (Generic 1st Crude Oil, 
WTI)

-5% 2%

28 februari 2018

Sverige (OMXS 30 Index) 17,78

Europa (EuroSTOXX 50 Index) 15,75

USA (S&P 500 Index) 21,98

Brasilien (MSCI Brazil Index) 19,94

Ryssland (RDX Index) 7,92

Indien (NSE Nifty 50 Index) 22,35

Kina (HSCEI Index) 10,11

28 februari 2018 31 januari 2018

3 mån -0,46 -0,44

10 år 1,32 1,40

BÖRSUTVECKLING SENASTE MÅNADEN
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28 februari 2018 31 januari 2018

USDSEK 8,29 7,88

EURSEK 10,11 9,78

GBPSEK 11,41 11,18

SVENSKA RÄNTOR

VALUTAKURSER
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