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Rapporten

Syfte
Syftet med rapporten är att exekutiva ledare i näringslivet enkelt och effektivt skall kunna följa, bedöma och göra beslut efter det ekonomiska läget som 
råder i Sverige och i världen. Denna rapport har fokus på ekonomisk data som kan ändras snabbt och som kan påverka svensk ekonomi i stor grad. Därav 
publiceras denna rapport en gång i veckan.

Vald data
Den data som har valts är valutor, börs, råvaror och räntor. Valutor, eller rättare sagt den svenska kronans värde, har stor betydelse när vi säljer eller köper 
varor och tjänster utanför Sverige. Valutakursen påverkar framförallt import- och exportföretag. Börsen har betydelse då den förvaltar alla privatpersoners 
pensioner och till viss del sparmedel. Börsen kan även generera spekulationer som kan leda till ekonomiska kriser. Råvaror är grunden till alla förädlade 
varor. Om priserna går upp på dessa kan inflationen öka och pengar tappar i värde. Räntenivåer är viktig när ett land är högt belånat, så som svenska 
hushåll med bostadslån. Om räntorna går upp ökar räntekostnaderna och de som har lån får mindre köpkraft och därmed minskar konsumtionen.

Mer information om konjunktur
På GrowthMind.se i menyn Exekutiva Resurser hittar du sidan Konjunkturläge. På den sidan hittar du alla ekonomiska rapporter ifrån Growth Mind. Du 
hittar även aktuell makrostatistik, andra källor med mera.

Datahämtning
Datan hämtades efter börsens stängning på fredagen den aktuella veckan och publicering av rapporten gjordes: 2021-06-21.



Valutor - Betalningsvalutor & handelspartnersvalutor

Den senaste veckan Den senaste veckan

0,99 -0,43% 1,37 1,48% 11,87 1,25%

NOK/SEK DDK/SEK GBP/SEK

10,22 1,44% 8,61 3,45%EUR/SEK USD/SEK



Börsindex - De största börsindexen & ekonomierna

Den senaste veckan Den senaste veckan

911,81 -1,68% 541,54 -2,02%VärldenSverige

1049,58 -1,88% 452,05 -1,19% 3525,10 -1,80%
USA EU Kina



Råvaror - De viktigaste råvarorna för världen & Sverige

Den senaste veckan Den senaste veckan

1764,21 -6,01% 71,64 1,22%Guld Råolja

217,50 1,64% 900,00 -15,03% 2520,48 -2,25%
GSCI Commodity IndexJärnmalm Virke



Statsobligationer - De största ekonomierna

Det senaste året

0,3300 4,76% 1,4448 -0,60%USASverige

3,1610 -0,38% 0,0540 45,95% -0,1990 -172,89%
Kina Japan Tyskland

Det senaste året



Summering

EUR/SEK 10,2168 1,44% Sverige (OMXSPI) 911,81 -1,68%

USD/SEK 8,6057 3,45% Världen (W1DOW) 541,54 -2,02%

NOK/SEK 0,9932 -0,43% USA (DJUS) 1049,58 -1,88%

DDK/SEK 1,3746 1,48% EU (STOXX Europe 600 Index) 452,05 -1,19%

GBP/SEK 11,8711 1,25% Kina (SHCOMP) 3525,1 -1,80%

Råvaror 10-års Statsobligationer
Guld 1764,21 -6,01% Sverige 0,33 4,76%

Råolja 71,64 1,22% USA 1,4448 -0,60%

Järnmalm 217,5 1,64% Kina 3,161 -0,38%

Virke 900 -15,03% Japan 0,054 45,95%

GSCI Commodity Index 2520,48 -2,25% Tyskland -0,199 -172,89%

Valutor Börsindex



Ekonomisk kommentar

Ekonomiska läget just nu
Som nämndes i den senaste rapporten vecka 23 finns det en oro i finansvärlden gällande stigande inflation och höjda räntor.
I veckan lämnade Federal Reserves sin prognos för sin styrränta och meddelande att två räntehöjningar kommer troligen ske under år 
2023. Detta fick börserna att gå ner i slutet av veckan. Samtidigt lämnade den Norska centralbanken besked att de också kommer att 
höja räntan och Brasilien höjde även sin ränta i veckan. Detta innebär att flera centralbanker är på gång att höja sina räntor på grund 
utav hög inflation. Det är därav viktigt att följa ränteläget, som tidigare nämnts. Om räntorna höjs kan konjunkturen påverkas 
negativt.

Data under veckan
• Valutor – Svenska kronan är stabil, men har har under veckan sjunkit något mer ifrån dollarn (3,45%) och Euron (1,44%).
• Börsen – Som nämndes har börserna världen över gåt ner i veckan och oron har ökat. Sverige -1,68% och världen -2,02%. 
• Råvaror – Råvarorna har varit stabila. I snitt har priserna legat stilla mednas GSCI-index har backat 2,25%. Virket fortsätter neråt 

med 15,03%, men ligger fortfarande högt emot normala priser. 
• Obligationer – Inget att anmärka på. Räntorna ligger på låga nivåer, vilket gör att procentsatserna kan se stora ut vid ändringar.
• Övrigt – Inga övriga händelser att poängtera i veckan.

Summering av vecka 24: Det har varit en stabil vecka ekonomiskt för Sverige. Dock börjar finassektorn och börsen bli lite orolig, 
vilket bör följas tillsammans med ränteförändringar världen över.
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