
KONJUNKTUR 
– SVENSK & GLOBAL TREND I EKONOMIN

Vecka 28 - 2021



Rapporten

Syfte
Syftet med rapporten är att exekutiva ledare i näringslivet enkelt och effektivt skall kunna följa, bedöma och fatta 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 tappa 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: 2021-07-18.



Valutor - Betalningsvalutor & handelspartnersvalutor

Den senaste veckan Den senaste veckan

10,25 0,68% 8,68 1,33%EUR/SEK USD/SEK

0,98 -0,79% 1,38 0,65% 11,95 0,35%

NOK/SEK DDK/SEK GBP/SEK



Börsindex - De största börsindexen & ekonomierna

Den senaste veckan Den senaste veckan

958,67 1,00% 550,42 -0,70%VärldenSverige

1085,77 -1,24% 454,74 -0,64% 3539,30 0,43%
USA EU Kina



Råvaror - De viktigaste råvarorna för världen & Sverige

Den senaste veckan Den senaste veckan

1811,55 0,19% 71,43 -4,27%Guld Råolja

222,50 2,06% 546,00 -22,28% 2575,47 -0,33%
GSCI Commodity IndexJärnmalm Virke



Statsobligationer - De största ekonomierna

Det senaste året Det senaste året

0,1650 -17,50% 1,2936 -5,20%Sverige USA

2,9650 -2,31% 0,0210 -30,00% -0,3530 -21,31%
Kina Japan Tyskland



Summering

EUR/SEK 10,2502 0,68% Sverige (OMXSPI) 958,67 1,00%

USD/SEK 8,6834 1,33% Världen (W1DOW) 550,42 -0,70%

NOK/SEK 0,9803 -0,79% USA (DJUS) 1085,77 -1,24%

DDK/SEK 1,3782 0,65% EU (STOXX Europe 600 Index) 454,74 -0,64%

GBP/SEK 11,9501 0,35% Kina (SHCOMP) 3539,30 0,43%

Råvaror 10-års Statsobligationer
Guld 1811,55 0,19% Sverige 0,1650 -17,50%

Råolja 71,43 -4,27% USA 1,2936 -5,20%

Järnmalm 222,50 2,06% Kina 2,9650 -2,31%

Virke 546,00 -22,28% Japan 0,0210 -30,00%

GSCI Commodity Index 2575,47 -0,33% Tyskland -0,3530 -21,31%

Valutor Börsindex



Ekonomisk kommentar

Kronans stabilitet Stigande råvarupriser RäntehöjningarFallande börsindex
Svenska kronan är relativt stabil i att 

hålla ett jämt värde. Dock har den 
tappat något i värde under en månads 

tid samt under vecka 28. EUR har 
stärkts med 0,68% och USD har gått 

upp med 1,33% emot svenska kronan i 
veckan. Kronan har legat strax under 

100 den senaste halvåret (KIX).

Fallande konjunktur

Majoriteten av de största börsindexerna i 
världen gick back i veckan i undantag ifrån 
Kina. Stockholmsbörsen gick plus 1,00% 

Världsindex slutade på -0,70%. Nedgången 
i världen kan förklaras med att tillväxten 

kan mattas av framöver, oro att 
konjunkturen har toppat samt att en ny 

variant av corona sprids i många länder.

Råvarupriserna sjönk i veckan med 
1,43% och i månaden med 0,99%. 

Inflationen har på så vis dämpats och 
oron i finansbranschen har även lugnat 
ner sig. Virkespriserna fortsätter falla 

emot normalpriser och oljan har 
sjunkit 4,27% i veckan.

De långa räntorna fortsätter att falla 
även denna vecka. Det är ett tecken på 

att investerarna börjar bli mer 
försiktiga i sina investeringar än vad 

de tidigare har varit.

Den ekonomiska utvecklingen går framåt och blir bättre i Sverige och i västvärlden. 
Särskilt när pandemin nu har lugnat ner sig och restriktionerna börjar att lätta. Dock 
fortsätter inflationen att öka, vilket kan bli en stoppkloss i den ekonomiska 
utvecklingen om den fortsätter att stiga. Arbetslösheten som togs upp i 
månadsrapporten kan också vara ett hinder i ekonomin om den fortsätter, så som en 
ny våg av pandemin. Därutöver byggs skulderna upp i samhället och ökar risken för 
en skuldkris om räntorna skulle stiga.

Ekonomiska risker i Sverige
• Hög skuldsättningsgrad bland hushåll (bolån)
• Ökad skuldsättning i samhället
• Övervärderad aktiemarknad
• Ny våg av pandemin
• Långtidsarbetslöshet

Ekonomisk trigger i Sverige
• Ökad inflation och räntehöjningar
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