
KONJUNKTUR 
– SVENSK & GLOBAL TREND I EKONOMIN

Vecka 31 - 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: 2021-08-08.



Valutor - Betalningsvalutor & handelspartnersvalutor

Den senaste veckan Den senaste veckan

10,19 -0,20% 8,67 0,67%EUR/SEK USD/SEK

0,98 0,04% 1,37 -0,12% 12,03 0,51%

NOK/SEK DDK/SEK GBP/SEK



Börsindex - De största börsindexen & ekonomierna

Den senaste veckan Den senaste veckan

995,20 1,07% 559,73 0,95%VärldenSverige

1115,40 0,91% 469,97 1,78% 3458,23 1,79%
USA EU Kina



Råvaror - De viktigaste råvarorna för världen & Sverige

Den senaste veckan Den senaste veckan

1763,84 -2,72% 68,28 -7,35%Guld Råolja

173,50 -9,16% 540,00 -10,33% 2548,30 -3,43%
GSCI Commodity IndexJärnmalm Virke



Statsobligationer - De största ekonomierna

Det senaste året Det senaste året

0,1050 -0,94% 1,3002 6,23%Sverige USA

2,8320 -0,77% 0,0270 42,11% -0,4520 1,31%
Kina Japan Tyskland



Summering

EUR/SEK 10,1907 -0,20% Sverige (OMXSPI) 995,20 1,07%

USD/SEK 8,6654 0,67% Världen (W1DOW) 559,73 0,95%

NOK/SEK 0,9752 0,04% USA (DJUS) 1115,40 0,91%

DDK/SEK 1,3714 -0,12% EU (STOXX Europe 600 Index) 469,97 1,78%

GBP/SEK 12,025 0,51% Kina (SHCOMP) 3458,23 1,79%

Råvaror 10-års Statsobligationer
Guld 1763,84 -2,72% Sverige 0,1050 -0,94%

Råolja 68,28 -7,35% USA 1,3002 6,23%

Järnmalm 173,50 -9,16% Kina 2,8320 -0,77%

Virke 540,00 -10,33% Japan 0,0270 42,11%

GSCI Commodity Index 2548,30 -3,43% Tyskland -0,4520 1,31%

Valutor Börsindex



Ekonomisk kommentar

Kronans stabilitet Stigande råvarupriser RäntehöjningarFallande börsindex
Svenska kronan är stabil. KIX-index 

för juli slutade på 99,0% (98,7% juni). 
I veckan varierade kronans värde emot 
de övriga valutorna. Euron minskade i 
värde med 0,2% och dollarn stärktes 

med 0,67%.

Fallande konjunktur
Fokus på Sverige

I veckan var börsen stark i världen med nya 
börsrekord. I jämförelse med förra veckan där 

majoriteten av alla börsindexerna sjönk, så 
stärktes alla stora index. Dock ökar oron i 

världen för en bubbla, men så länge 
stimulanserna håller i sig ser det bra ut.

I veckan föll råvarupriserna. Snitt -0,06% 
och -0,8% i månaden. Virket fortsätter 

falla och börjar närma sig normala nivåer. 
Järnmalmen fortsätter även falla ifrån hög 
nivå. Råoljan har för första gången börjat 

gå ner efter toppnivåer.

De långa räntorna har i veckan varierat i 
utvecklingen. Trenden är fortfarande 
neråt, men frågan är hur länge? Med 

fortsatt höga stimulanser kan de 
fortsätta neråt, men inte så mycket mer 

då de är på mycket låga nivåer.

Svensk ekonomi ser bra ut och utvecklingen går framåt. Med lättningarna i restriktionerna 
med corona har bland annat hotellbanschen återhämta sig till nästan normala nivåer. 
Svenskarnas semester hemma i Sverige har drivit på detta. Dock ökar de ekonomiska 
riskerna på många håll. Nu senast har börsoron för en bubbla blivit mer påtaglig och 
Sverige kan står inför en kortsiktig cementkris. Samtidigt finns det fortfarande en risk att 
coronaspridningen kan öka, att arbetslösheten ej minskar och att vi står inför en skuldkris.

Ekonomin i västvärlden går framåt efter corona, men flera utvecklingsländer halkar efter. 
Viruset ökar igen på flera håll, men samtidigt öppnas restriktionerna upp på ställen med 
minskad spridning. Risker världen över är bl.a. inflation, hög arbetslöshet i viss grad och 
ökade skulder. I USA har exempel hushållen ökat belåningen dramatiskt under ett år.

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

Ekonomisk trigger i Sverige
• Ökad inflation och räntehöjningar
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