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Det har varit en minst sagt turbulent inledning av det nya året. Ökade spänningar mellan Iran och USA, tillsammans med ett massivt virusutbrott i Kina, 

bidrog till stora kurssvängningar under månaden. Den amerikanska arbetsmarknaden uppvisar fortsatt styrka vilket cementerar ett högt konsumentförtro-

ende. I Sverige pekar flera konjunkturindikatorer på en förbättrad tillväxt framöver.

En händelserik 
inledning av året
Vid årsskiftet var det många som spådde att fjolårets glada börshumör 

skulle fortsätta in på det nya året. Optimismen grundade sig i förbättrade 

konjunktursignaler tillsammans med påtagliga ljusglimtar i ett par avgö-

rande geopolitiska stötestenar. Om det var någon som hade hoppats 

på en lugn inledning av det nya decenniet lär denne blivit besviken. Året 

var bara tre dagar gammalt när den iranska toppgeneralen Qassem 

Soleimani dödades i amerikansk drönarattack. Den oväntade attacken 

fick världens börser att skaka till påtagligt och många befarade en farlig 

eskalering. Lyckligtvis visade sig Irans vedergällningsattack bli tämligen 

uddlös. Det, tillsammans med att fokus förflyttades till nedskjutningen av 

ett ukrainskt passagerarplan, fick aktiemarknaderna att pusta ut – om än 

bara tillfälligt.

Det skulle nämligen inte dröja länge innan vidden av det så kallade 

coronaviruset blev känt för omvärlden. Viruset, som tros ha sitt ursprung i 

en matmarknad i staden Wuhan, har fått Kina att vidta drastiska åtgärder. 

Mångmiljonstäder har satts i karaktär och nästan alla arbetsplatser i de 

drabbade områdena hålls stängda. Det är ännu för tidigt att dra några 

slutsatser om de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna av utbrottet. 

Helt klart är dock att den kinesiska regimen tar utbrottet på största allvar. 

Landets centralbank har annonserat att man kommer skjuta till över 170 

miljarder dollar i ökade stimulanser till följd av virusets utbredning. Vad 

gäller marknadsreaktionerna av virusutbrottet har oljeprisfallet varit det 

mest påtagliga. Rädslan för en kortsiktig avmattning i den globala eko-

nomin har lett till att priset på den amerikanska WTI-oljan har fallit med 

drygt 16 procent i januari. Även marknadsvolatiliteten ökade kraftigt under 

månaden.

Stabil amerikansk 
konjunktur
Undertecknandet av fas 1-avtalet mellan USA och Kina den 15 januari var 

välkommet och belyser de minskade spänningarna mellan de båda stor-

makterna. Det är dock viktigt att understryka att betydande tariffer alltjämt 

kvarstår och att de mer strukturella frågorna återstår att lösa i kommande 

delavtal. Den amerikanska ekonomin växte med 2,1 procent i årstakt un-

der förra årets sista kvartal. Samtidigt som tillverkningsindustrin fortsätter 

att uppvisa dystra aktivitetssiffror är stämningsläget bland amerikanska 

konsumenter fortsatt starkt. Positiva siffror syns även i jobbtillväxten. På 

det stora hela utvecklas den amerikanska ekonomin i linje med Feds 

prognoser (måttlig tillväxt och en stark arbetsmarknad). Beslutet att hålla 

styrräntan oförändrad överraskade därför knappast någon.

Svensk ekonomi 
vänder uppåt 
I spåren av en ljusare omvärldskonjunktur syns även i Sverige tecken på 

en återhämtning. Nordea skriver i sin konjunkturprognos att ”tillväxten 

bottnar just nu” och bedömer att BNP-tillväxten kommer ta fart till hösten. 

Svenskt inköpschefsindex (sammanvägt) ökade i januari till 51,5 från 47,7 

månaden innan. Särskilt tydlig var uppgången i tjänstesektorn. Notera att 

en siffra över 50 indikerar expansion. Vid en titt på Konjunkturinstitutets 

Barometerindikator steg denna i januari med 3,6 enheter till 97,1. Nivån är 

dock fortsatt under normalläget 100.

Efter brexit
Storbritannien lämnade officiellt EU den 31 januari. Den som hoppas på 

att detta innebär en definitiv slutridå för brexitföljetongen lär dock bli be-

sviken. EU och Storbritannien har nu 11 månader på sig att nu förhandla 

fram ett nytt frihandelsavtal. Risken för en så kallad ”hård brexit” kvarstår 

därför i allra högsta grad. 

Makroekonomisk  
överblick
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Europeiska obligationer (iBoxx EUR Ezsov OA TR)

Källa: Bloomberg. Period: 6 februari 2015 – 5 februari 2020.
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 februari 2015 – 5 februari 2020.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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UTVECKLING RÅVAROR

Amerikanska aktier

Källa: Bloomberg. Period: 6 februari 2015 – 5 februari 2020.
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 februari 2015 – 5 februari 2020.
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)

Källa: Bloomberg. Period: 6 februari 2015 – 5 februari 2020.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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UTVECKLING OMXS 30 INDEX

OMXS 30 Index
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Källa: Bloomberg. Period: 8 februari 2000 – 5 februari 2020.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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AKTUELLA VÄRDERINGAR PÅ VÄRLDENS BÖRSER (P/E-TAL)PRISUTVECKLING FÖR OLIKA TILLGÅNGSSLAG

Januari 2020 2020

Aktier

Sverige (OMXS 30 Index) 0,6% 0,6%

Europa (EuroSTOXX 50 Index) -2,8% -2,8%

USA (S&P 500 Index) -0,2% -0,2%

Brasilien (MSCI Brazil Index) -7,6% -7,6%

Ryssland (RDX Index) -1,9% -1,9%

Indien (NSE Nifty 50 Index) -1,8% -1,8%

Kina (HSCEI Index) -8,3% -8,3%

Råvaror

Råvaruindex (SPGSCI Com-
modity Index)

-10,9% -10,9%

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

3,8% 3,8%

Olja (Generic 1st Crude Oil, 
WTI)

-15,6% -15,6%

31-jan-20

Sverige (OMXS 30 Index) 15,07

Europa (EuroSTOXX 50 Index) 20,72

USA (S&P 500 Index) 22,04

Brasilien (MSCI Brazil Index) 16,59

Ryssland (RDX Index) 6,30

Indien (NSE Nifty 50 Index) 23,33

Kina (HSCEI Index) 8,29

31-jan-20 01-jan-20

3 mån 0,19 0,15

5 år 0,22 0,39

10 år 0,43 0,69

BÖRSUTVECKLING SENASTE MÅNADEN
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31-jan-20 01-jan-20

USDSEK 9,62 9,36

EURSEK 10,67 10,50

GBPSEK 12,72 12,41

SVENSKA RÄNTOR

VALUTAKURSER

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

Samtliga siffror ovan anges i lokal valuta. 


