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Handelskriget mellan USA och 
Kina fortsatte

Lärdomar från 2019

2019: Året i korthet

Marknadsföringsmaterial

Centralbankerna avvecklade 
penningpolitiska åtgärder

Oron för handelskrig 
återkom i början av 2019 när 
förhandlingarna mellan USA 

och Kina bröt samman

2018 avslutades med att den amerikanska 
centralbanken (Fed) meddelade att man gör 
en fjärde räntehöjning, men 2019 bjöd på en 
dramatisk förändring

Återhämtning 
för risktillgångar

I Storbritannien 
bråkade man om 
Brexit, vilket ledde till 
att premiärminister 
Theresa May fick avgå

De utvecklades bäst...
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HANDELS-
AVTAL

2019 RÄNTE-
SÄNKNINGAR

Det är aldrig lätt att förhandla – varken 
handelsavtal eller Brexit. Men vill man 
så går det: 

Handelsavtal mellan USA och Kina om en 
första fas och ett reviderat utträdesavtal 
mellan Storbritannien och EU 

Investerarna bör 
inte underskatta 
människors och politikers 
målmedvetenhet när 
det gäller att ta sig an 
klimatförändringen, 
när den blir en av de 
viktigaste frågorna

Centralbankerna, 
i synnerhet den 
amerikanska, 
tycks styras av 
marknaden

Marknaderna jublade 
dock i december då 
situationen förbättrades 
och ett handelsavtal 
slöts om en första fas

Den amerikanska 
centralbanken meddelade 
att man planerar tre 
räntesänkningar under året, 
medan Europeiska centralbanken 
(ECB) sänkte inlåningsräntan

Globala aktier utvecklades 
bäst (28,4 %), följt av guld 
(18,7 %), men avkastningen 
ska ses mot bakgrund av 
försäljningen under fjärde 
kvartalet 2018

Boris Johnson tog 
över och vann en 
jordskredsseger i valet 
i december, då han 
lovade att ”genomföra 
Brexit”

Rapporteringen kring Brexit lär 
minska, men historien är långt ifrån 
avslutad

Bästa börs var amerikanska NASDAQ (36,7 %) och 
sämsta börs var spanska IBEX35 (14,8 %)

Bästa statsobligationer på utvecklade 
marknader var de italienska (16,9 %), mot 
bakgrund av att den politiska risken minskade. 
Japanska statsobligationer utvecklades sämst 
(0,6 %)

Bästa valuta på utvecklade marknader 
var det brittiska pundet (6,3 %), medan den 
turkiska liran (-11 %) och den argentinska 
peson (-59 %) hade en svag utveckling

Källa: Schroders, per 2 januari 2020

Som en reaktion på 
de fallande börserna 
började centralbankerna 
att på nytt införa 
stimulansåtgärder

Utvecklingen 
eskalerade snabbt 

när båda sidor införde 
tullavgifter

”Genomför Brexit!”
Jämförelse av utvecklingen för olika 
tillgångar


