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Viktiga händelser o datum! (trendpåverkande nyheter) 
 
(ränteändring, penningpolitiska stimulanser, toppmöten G7/G20/IMF, krig m.m.) 
 
221110 USA: inflationsstatistik bättre än väntat o fortsatt nedgång. Stark reaktion på börsen.  
Länk: https://www.placera.se/placera/telegram/2022/11/10/usa-kpi-04-oktober-jmf-september-karn-kpi-03-ny.html 

 
220224 Ryssland inleder sitt krig mot Ukraina 
 
220316 FED höjer räntan från 0% till 0,25% pga hög inflation 
Länk: https://www.placera.se/placera/telegram/2022/03/16/fed-hojer-styrranta-till-025-050-ny.html 

 
2020 feb Coronaviruset sprider sig från Kina till Europa o blir en pandemi.  
 Många länder stänger ner sina länder för att förhindra spridning av viruset.  
 
190505:  Trump hotar med höjda tullar, från 10% till 25%. Hotar för eftergifter. 
Länk: https://www.avanza.se/placera/telegram/2019/05/06/handel-trump-hotar-kina-med-kraftiga-tullhojningar-twitter.html 

 
181219: FED: Höjning till 2,25-2,50% men sänkt prognos för 2019. Nära neutral ränta.  
Länk: https://www.avanza.se/placera/telegram/2018/12/20/fed-hojer-styrranta-till-225-250-oms.html 
Länk: https://www.avanza.se/placera/telegram/2018/12/20/fed-ledamoter-ser-totalt-2-rantehojn-2019-3-i-sep-oms.html 

Länk: https://www.avanza.se/placera/telegram/2018/12/20/powell-inflationstrend-tillater-fed-vara-talmodig-oms.html 

 
181003 FED: Vi är lång ifrån en neutral ränta enligt FED-chefen Jerome Powell. 
 https://www.affarsvarlden.se/ekonominyheter/fed-vi-kan-ga-bortom-neutral-6933819 

 
171220 USA: Beslut om skattereform värd 1.500 mdr USD. Största sedan Ronald Reagans 
 reform 1986. Sänkta bolagsskatter från 35% till 21%.  
Länk: https://www.svd.se/sa-kan-trumps-skattereform-paverka-sverige 

 
161109 USA. Donald Trump blir vald som president. Efter en extrem valkampanj med bl.a. 

hårda personangrepp på Hillary Clinton, så höll han segertal i försoningens tecken.  
Länk:  http://www.svd.se/om/kampen-om-vita-huset  

http://www.svd.se/fem-forklaringar-till-valresultatet 

 
160624 BREXIT. I den brittiska folkomröstningen röstar 51,9% för brexit o 48,1% emot. 
 Oväntat eftersom sista veckan var man inställd på att man skulle rösta nej. 

Pundet faller ca 8% mot dollarn. Börserna faller över hela världen.  
Nliv: Brexit: En skarp signal om missnöjets kraft (fler länder kan vilja rösta om EU) 
Länk: http://www.svd.se/brexit-kan-oppna-eus-dammluckor/om/storbritannien-efter-brexit 
DI:  Bankslakt efter brexit (pundet rasar, börserna faller, politiskt kaos, Nordea -5,6%) 
Länk:  http://www.di.se/artiklar/2016/6/24/bankslakt-efter-brexit/  

 
160129 BOJ sänker till minusränta. Historiskt steg för att få upp inflationen! 
DI:  Bank of Japan sänker till minusranta (chockar marknaden, börserna stiger) 
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Länk:  http://www.di.se/artiklar/2016/1/29/bank-of-japan-sanker-till-minusranta/ 

 
160127 FED räntemöte. Räntehöjning? FED lämnade styrräntan oförändrad! 
 
160121 ECB motsvarar förväntningar o lovar ytterligare stimulanser. 
Nliv:  Räntor och Valutor: Draghi-signal sänkte euron (nya stimulanser som väntat, mars?) 
Länk:  http://www.di.se/artiklar/2016/1/21/rantor-och-valutor-draghi-signal-sankte-euron/ 

 
151216 FED höjer räntan. Ränta 0,00% sedan 2009. Först glädje men sedan nedgång. 
Nliv: Fyra saker att hålla koll på efter FEDs höjning (inflation, långräntor, stödköp, dollar) 
Länk:  http://www.svd.se/fyra-saker-att-halla-koll-pa-efter-feds-hojning/om/feds-rantebesked 

 
151203 Höga förväntningar på ECB om stimulanser. Stor besvikelse över beslut. 
Nliv:  Toppekonom: Draghi har målat in sig i ett hörn (Deutsche Bank: inflationsmål/reformer) 
Länk:  http://www.svd.se/toppekonom-draghi-har-malat-in-sig-i-ett-horn/om/naringsliv 

 
150811 Kina devalverar sin valuta, börsbubblan spricker o orsakar börskaos i världen. 
Nliv: Kina tar steget mot framtida världsvaluta (devalvering -1,9%, marknadspris?, stimulans) 
Länk:  http://www.svd.se/kina-tar-steget-mot-framtida-varldsvaluta/om/kinas-skakiga-ekonomi 

 
150705 Greklands folkomröstning. Om euron? 61,3% röstar NEJ! Nya förhandlingar? 
DI:  Nej från Grekland (61% NEJ 39% JA, oväntat stor majoritet av kriströtta greker) 
Länk:  http://www.di.se/artiklar/2015/7/5/nej-fran-grekland/ 

 
150630 Grekland missar betalning på 1,5 mdr EUR till IMF. Default/Statsbankrutt? 
Nliv:  Paul Krugman: Jag hade röstat Nej till lånepaketet (Därför borde Grekland rata euron) 
Länk:  http://www.svd.se/paul-krugman-jag-hade-rostat-nej-till-lanepaketet/om/naringsliv 

 
150228 Tydliga bubbeltendenser för OMXS30 (+15,5%) och DAX30 (+16,3%).  
 TINA = There Is No Alternative to stocks! Alla har gett upp! AKTIER!!! 
 
150122 ECB beslutar om tillgångsköp (QE) på 60 mdr EUR/månad. Start 9 mar 2015. 
Nliv: ECB inleder kraftigt stimulanspaket (stödköp 60 mdr EUR/månad, mar 2015 - sep 2016) 
Länk:  http://www.svd.se/ecb-inleder-kraftigt-stimulanspaket_4273543 
ECB:  ECB announces expanded asset purchase program ( 
Länk: http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2015/html/pr150122_1.en.html 
  

140729 EU beslutar om utvidgade sanktioner mot Ryssland 
Länk: http://www.svd.se/nya-sanktioner-kan-tvinga-in-ryssland-i-recession 

 
140301 Ukraina/Ryssland 
Proryska trupper tar kontroll över Krimhalvön, där Ryssland bl.a. har en flottbas. 
Senare beslutas om sanktioner från EU o USA pga kriget i Ukraina. 
 
18 sep 2013 FED/Bernanke 
FOMC-möte med beslut om oförändrade stödköp, vilket överraskar marknaden. 
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22 maj 2013 FED/Bernanke 
Uttalande om att man snart kommer att minska stödköpen. Beror på ekonomins utveckling. 
 
12 dec 2012 FED/QE4 
Beslut om köp av statspapper för 45 mdr dollar per månad, tills arbetslösheten är under 6,5%. 
Länk: http://www.di.se/artiklar/2012/12/12/bernanke-skruvar-pa-pengakranen-igen/ 
 
13 sep 2012 FED/QE3 
Beslut om låg ränta t.o.m. 2015 o köp av MBS (bostadspapper) för 40 mdr dollar per månad. 
Länk: http://www.di.se/artiklar/2012/9/13/fed-rycker-ut/ 
 
6 sep 2012   ECB/OMT  
ECB beslutar om obegränsade stödköp av statsobligationer, löptid < 3år. 
Länk: https://www.avanza.se/aza/press/press_article.jsp?article=227669 
 
26 jul 2012  ECB/euron 
"Inom vårt mandat är ECB redo att göra vad som krävs för att bevara euron. Och tro mig, det 
kommer att vara tillräckligt" ECB-chefen Mario Draghi på investerarkonferens i London 
Länk: http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article3512369.ece 
 
9 mar 2012  ISDA/Kredithändelse 
Greklandsavtal med nedskrivning av skulder betraktas som en kredithändelse o utlöser CDS:er 
Länk: http://www.di.se/artiklar/2012/3/9/grekavtal-utloser-cds-kontrakt/ 
 
29 feb 2012 ECB/LTRO2  
ECB lånar ut 530 mdr euro till bankerna (ränta ca 1%) inom euroområdet. 
Länk: http://www.ecb.int/mopo/implement/omo/html/20120034_all.en.html 
 
21 dec 2011  ECB/LTRO1  
ECB lånar ut 489 mdr euro till bankerna (ränta ca 1%) inom euroområdet. 
Länk: http://www.ecb.int/mopo/implement/omo/html/20110149_all.en.html 
 
28 okt 2011 EU/Grekland 
EU-toppmöte där man ”löst” skuldkrisen. (ESM/EFSF). Eufori. 
Länk: http://www.svd.se/naringsliv/eus-raddningsplan-kan-spricka_6588942.svd 
 
6 okt 2011  ECB/LTRO  
ECB beslutar om obegränsade billiga 3-åriga lån till bankerna inom euroområdet. 
(LTRO: långfristiga refinansieringstransaktioner, 21 dec om 12 mån o 29 feb om 13 mån lån) 
Länk: http://www.ecb.int/pub/mb/editorials/2011/html/mb111013.sv.html 
 
4 nov 2010  FED/QE2  
Fed beslutar köpa ”långa” statspapper för 600 mdr dollar (dvs upp till 10år) t.o.m. juni 2011 
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Länk:  http://www.affarsvarlden.se/ravaror/article2560275.ece 

http://www.affarsvarlden.se/hem/bank_finans/article2560293.ece 
 
mar 2009  FED/QE1: Fed utökar programmet till 1800 mdr dollar. 
 
nov 2008  FED/QE1 
FED beslutar köpa finansiella tillgångar för 600 mdr dollar, att rädda kreditsystemet.  
 
15 sep 2008 Lehman Brothers/Finanskrisen 
Lehman Brothers i konkurs, start av finanskrisen.  
 
20 mar 2003 Irak/USA 
USA/GB mfl invaderar Irak pga påstådd kärnvapentillverkning. 
 
11 sep 2001 USA 
Terroristattack mha flygplan mot flera mål i USA bl.a. World Trade Center. 

 
2 aug 1990  Kuwait/Irak: Irak invaderade Kuwait, Gulfkriget. 
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