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Duell mellan Macron och Le Pen väntar

Detta är en analys i en serie publikationer
där vi bevakar de viktigaste valen i Europa
2017. Uppdateringar publiceras löpande



Preliminära resultat: Macron vinner före Le Pen



Macron storfavorit att vinna avgörande valomgången den 7 maj

under året. Då Storbritannien utlyst nyval
så kommer vi framöver inkludera även
brittisk politik. Detta är ett axplock av de
tidigare analyserna:



Marknaderna reagerar med lättnad; euron stärks

2 mars: Euron i vågskålen i franskt presidentval

Macron (23,9 procent) & Le Pen (21,4) till andra omgången
Preliminära valresultat från det franska presidentvalets första runda då 97
procent av rösterna har räknats ger vid handen att Macron och Le Pen
gått vidare. Fillon och Hamon har båda erkänt sig besegrade och
uppmanar sina väljare att rösta på Macron. Överraskande nog har
Mélenchon avstått från dylika uppmaningar och han har heller ännu inte
erkänt sig besegrad. Valdeltagandet på preliminära 78,2 procent var, trots
den stora osäkerheten i väljarkåren, endast något lägre än de senaste
presidentvalens första omgång. Utfallet var dessutom helt i linje med
mätningarna, vilket stärker tilltron till opinionsmätningarna framöver.

16 mars: Bakslag för populismen i Nederländerna
21 mars: Fördel Macron efter gårdagens debatt
27 mars: CDU-skräll i Saarland
12 april: Skifte inom franska vänstern ger ny riskbild
20 april: Brittiskt nyval: Än är sista ordet inte sagt
20 april: Dött lopp: stor osäkerhet inför söndagens val

Franska ränteskillnader mot Tyskland faller
kraftigt när handeln öppnar idag

Macron leder inför slutomgången, vilket ger lättnadsreaktion
Opinionsmätningar syftande till den nu aktuella duellen mellan Macron och
Le Pen har konsekvent pekat på vinst för mittenkandidaten. Allt talar för
att Macron blir president. Macron önskar reformer i marknadsliberal
riktning och är en varm anhängare av europeiskt samarbete. Marknaderna
har tagit detta till sig. Marknadsreaktionen sedan resultaten började ticka
in i går kväll har därför varit en av lugn och lättnad. Euron har stärkts drygt
1 procent sedan beskedet. I den inledande handeln med franska
statspapper har räntenivåerna ställs ner tydligt, samtidigt som de tyska
ställs upp. Ränteskillnaden däremellan har därför fallit mycket kraftigt.
Kronan har förstärkts sedan beskedet, främst mot dollarn men även
euron. Denna utveckling är samstämmig med vår valutastrategs vy inför
valet om att det prisade in en riskpremie för kronan. Svenska räntor
väntas öppna upp i linje med de tyska, om än inte fullt ut.
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Euron har stärkts på beskedet

Vår tolkning av läget
Macron och Le Pen vidare till den andra
omgången har gett lättnadsrally för bl.a. euron
och franska statspapper då mittenkandidaten
väntas vinna. Den s.k. ”republikanska fronten”
formeras för full. Politiker både till vänster och
höger uppmanar sympatisörer att rösta Macron.
May har med parlamentets stöd precis utlöst ett
överraskande nyval till den 8 juni, mot bakgrund
av starkt stöd i opinionen. Med starkare mandat
kan May få friare roll i Brexit-förhandlingarna.
Pundet har stärkts. Nyvalet lär stärka Tories
position. Brexit fortfarande ett faktum.
SPD:s framfart under Martin Schulz har bedarrat
på sistone, knappt men tydligt under CDU i
opinionen. EU-positiva partier har en stor
majoritet. Såväl AfD som Die Linke under 10
procent. Viktiga test över AfD:s styrka och
Schulz-effekten kommer vid delstatsvalen i maj.
Femstjärnerörelsen leder i opinionen och går
framåt, samtidigt som f.d. premiärminister Renzis
Demokratiska partiet förbereder ledarskapsval
den 30 april. En seger för Renzi skulle kunna
ändra dynamiken inför ett parlamentariskt nyval.
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Duell mellan Macron och Le Pen väntar
Med knappt 24 resp. ungefär 21,5 procent av rösterna, enligt preliminära
resultat från det franska inrikesministeriet, går Emmanuel Macron och Marine
Le Pen vidare till den andra omgången. Detta var det mest sannolika utfallet
enligt opinionsmätningarna inför den första rundan. Det är även det mest
välundersökta startfältet i den andra valomgången. Mätningarna har under en
längre tid entydigt gett vid handen att den EU-positive och marknadsliberale
Macron kommer dra det längsta strået, vilket ger en reaktion av lättnad.

Resultat
Valdeltagande

Med 97 procent av rösterna räknade framgår att Emmanuel Macron (En
Marche!) fått flest röster i det franska presidentvalets första omgång, 23,9
procent. På andra plats, ungefär 2,5 procentenheter efter på 21,43 procent,
kom Front Nationals Marine Le Pen. Detta innebär att den andra
valomgången kommer stå mellan dessa två huvudkombattanter. François
Fillon (Les Républicains) nådde knappt 20 procent av rösterna, medan JeanLuc Mélenchon (La France Insoumise) fick några tiondelar lägre väljarstöd.
Trots den stora osäkerhet som rapporterades inför valet var valdeltagandet på
preliminära 78,2 procent endast något lägre än vad den varit i de senaste
presidentvalens första omgångar och klart högre än 2002.
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Både Les Républicains François Fillon och socialisternas Benoît Hamon
erkände sig besegrade redan inom en timme ifrån att de sista vallokalerna
stängde och både uppmanade i talen sina väljare att rösta på Macron.
Vänsterradikale Jean-Luc Mélenchon har dock ännu inte erkänt sig besegrad.
Samtidigt är det ett för stort avstånd upp till Macron och Le Pen för det ska
finnas en reell risk för att Mélenchon ska ha slagit sig in i toppstriden när de
slutgiltiga resultaten presenteras. Vi anser, i likhet med de flesta
opinionsinstitut och mediabolag, därför att det de facto står klart att den andra
och avgörande omgången kommer utkämpas mellan Emmanuel Macron och
Le Pen. Överraskande nog har Mélenchon inte (ännu) heller velat uppmana
sina sympatisörer att rösta på Macron i den andra omgången.

Ungefärligt väljarstöd i andra omgången
Macron
Ifop-Fiducial

Le Pen
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39,5
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34

Cevipof

61

39

Anm: I tabellen presenteras den senast genomförda
opinionsundersökningen från respektive institut.
Källa: Swedbank Research

Vi noterar vidare att det är den första gången under modern tid som inget av
de två största partierna har gått vidare till den andra omgången.
Socialistpartiets svaga prestation är dessutom i linje med utvecklingen i
många andra europeiska länder där tidigare statsbärande, ofta
socialdemokratiska partier har svårt att vinna väljarnas stöd i valen.
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Marknadsreaktion: lättnad
I den andra omgången ger opinionsmätningarna vid handen att Macron
förväntas vinna komfortabelt över Le Pen. I de flesta opinionsmätningarna
överstiger mittenkandidatens försprång 20 procentenheter och mätningarna
har konsekvent visat detta över de senaste månaderna. Utfallet med Macron
och Le Pen i den andra omgången är samtidigt den mest omfrågade duellen,
vilket ger stöd åt tolkningen att Frankrikes näste president heter Emmanuel
Macron.
Marknadsreaktionen är därmed en av lättnad. Euron har stärkts med drygt en
procent i den asiatiska handeln under kvällen och natten svensk tid och
handlar i skrivande stund på 1,0860 mot dollarn, vilket kan jämföras med en
nivå på 1,0710 sent i fredags. Detta är i linje med att det prissattes en viss
riskpremie för euron inför valet – där risken för en duell Le Pen v. Mélenchon,
båda Frexit-förespråkare i andra omgången sannolikt bidrog – och att denna
nu plockas bort. Under natten har vi även sett andra tecken på en kollektiv
suck av lättnad, bl.a. har både yenen (mot dollarn) och guldpriset handlat
svagare. När den officiella handeln i franska statspapper öppnar nu på
morgonen ställs räntenivåerna av samma anledning ner då man till viss del
blåser faran över. Räntorna på tyska räntepapper har däremot stigit under
morgonen, vilket är brukligt när investerare andra ut och inte lägre ser samma
behov av trygga hamnar. Skillnaden mellan tyska och franska
statspappersräntor har därmed fallit mycket kraftigt.
Även den svenska kronan har överlag stärkts något under natten. Mot dollarn
har förstärkningsrörelsen varit tydligast, men vi noterar även en förstärkning
mot euron. Detta är samstämmigt med våra valutastrategers vy inför valet. De
ansåg nämligen att det fanns en viss riskpremie inprisad i kronan inför valet;
Sverige är ju trots allt mycket beroende av vad som sker med Eurozonen.
Svenska räntor väntas följa de tyska, om än inte fullt ut, och öppna uppåt
idag.

Nästa hållpunkt är den andra omgången den 7 maj
Blickarna vänds nu främst mot andra valomgången som går av stapeln den 7
maj. Vi har redan börjat se tecken på att den s.k. ”republikanska fronten”
formerar sig, likt den gjorde 2002 då Jean-Marie Le Pen avancerade till den
andra omgången. Både Fillon och Hamon uppmanade sina väljare att rösta
på Macron i den andra omgången och mycket snabbt efter att valresultatet
blev känt så började politiker från både höger och vänster att uttala sitt stöd
för mittenkandidaten. Vi förväntar oss att denna utveckling förstärks ytterligare
under den kommande två veckorna där företrädare för de stora, etablerade
partierna kommer uppmana väljare att rösta på Macron.
Till viss del förväntar vi oss att väljarna hörsammar uppmaningen och söker
sig till Macron, men att en betydande andel ändå väljer att rösta på Le Pen.
Speciellt socialkonservativa väljare ur Les Républicains (Fillon tillhör som
bekant den socialkonservativa falangen i LR), men även exempelvis
Mélenchon-väljare som föredrar Le Pens mer tydligt fördelningspolitiska,
ekonomisk-nationalistiska hållning framför Macrons marknadsliberala
inställning. Ett sådant utfall skulle i vår mening vara i linje med det 60-40
ungefärliga övertag som Macron har i opinionsmätningarna.
Längre fram under försomaren hålls även val till Nationalförsamlingen som
kommer bli mycket viktigt. Den franska presidenten har visserligen betydande
makt, men lång mindre än exempelvis den amerikanska. Stöd för sin politik i
Nationalförsamlingen krävs inom de allra flesta politikområden. Regeringen,
med premiärministern i spetsen, kommer därför ur den parlamenteriska
majoriteten.
På pappret ser både Macron och Le Pen ut att bli svaga presidenter utan en
tydlig parlamentarisk majoritet bakom sig. En Marche! är, trots att den växer
snabbt, en utomparlamentarisk och mycket färsk rörelse och de kan få svårt
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att presentera trovärdiga kandidater i de 577 enmansvalkretsar som
Nationalförsamlingen består av. Visserligen ser vi en hyfsad sannolikhet att
det kan bli avhopp av välkända, mittenorienterade kandidater från PS och LR
till förmån för En Marche! då partilistorna till valen inte är satta ännu. Om
Macron mot förmodan skulle lyckas samla ett tydligt parlamentariskt
mittenunderlag och på så sätt kunna driva igenom nödvändiga reformer inom
ett antal olika områden (exempelvis att mjuka upp arbetsrätten, modernisera
skatte- och pensionssystemen) så kan dock dessa bli långvarigt bestående då
det blir svårt för endera stora partiet att ensamt kunna riva upp dem.
Även om Marine Le Pen mot förmodan skulle bli Frankrikes nästa president så
är det mycket osannolikt att Front National skulle vinna en majoritet av
platserna i parlamentet. Det faktum att Frankrike tillämpar enmalsvalkretsar
och har ett tvårundesystem även vid parlamentsval förstärker den s.k.
"republikanska fronten" på denna nivå. Med några få undantag, där Le Pens
systerdotter Marion Maréchal-Le Pen är ett, har på så sätt de etablerade
partierna hållit Front National utanför Nationalförsamlingen.
Vi konstaterar att två kandidater med diametralt olika syn på det europeiska
samarbetet har gått vidare till den andra omgången, där Macron är en varm
europavän som vill gå i riktning mot mer integration och centralisering, medan
Le Pen är en tydlig Frexit-förespråkare. Frankrikes medlemskap i den
Europeiska unionen står inte bara i vanlig lagtext utan är inskrivet i den
franska grundlagen. Det torde följaktligen bli mycket svårt för Le Pen att
ensam driva igenom någon Frexit och eurouttåg, och hon har dessutom
utlovat att inte göra något sådant om fransmännen inte godkänner det i en
folkomröstning, men hon kan på många andra sätt förhala arbetet inom EU.
Macrons inställning är precis tvärtom mot Le Pen, men bådas inställningar går
emot den hållning som Sverige har och kan på olika sätt försvaga Sveriges
intressen på sikt. Läs mer i vår tidigare analys.

La République participe à l'Union européenne
constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer
en commun certaines de leurs compétences en
vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur
le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils
résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre
2007.
Republiken deltar i den europeiska union bestående
av stater som frivilligt valt att gemensamt utöva vissa
av sina kompetenser enligt Fördraget om
Europeiska unionen och Fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt, såsom de förändrade av
fördraget undertecknat i Lissabon den 13 december
2007.
Franska konstitutionen, artikel 88-1

Analytiker: Ingrid Wallin Johansson
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Europeisk politik

2016
9 maj:

Brexit: Ett slag mot SEK & tjänstesektorn

14 juni:

Brexit: Utlandssvenskarna kan simma lugnt

2017
17 januari:

Brexit: Intryck av Theresa Mays tal

24 januari:

Brexit: Motvinden mojnar inte för Theresa May

27 februari:

Nederländerna den första valrysaren

2 mars:

Euron i vågskålen i franskt presidentval

10 mars:

Minskad oro inför valet i Nederländerna

13 mars:

Brexit: Förnyad risk för splittrad union

16 mars:

Bakslag för populismen i Nederländerna

21 mars:

Fördel Macron efter gårdagens debatt

24 mars:

Saarland första testet för Schulz popularitet

27 mars:

CDU-skräll i Saarland

29 mars:

Brexit: Klockan börjar ticka

12 april:

Skifte inom franska vänstern ger ny riskbild

18 april:

Brexit: De facto ny folkomröstning om Brexit

20 april:

Brittiskt nyval: Än är sista ordet inte sagt

20 april:

Dött lopp: stor osäkerhet inför söndagens val
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updated when the company has published an interim report. An update is normally made on
the day after publication. In certain cases, a recommendation may be updated in the days
leading up to the said report. When required, for example if the company has some
extraordinary items of news, an investment recommendation may also be updated during the
period between the reporting dates.

Reproduction & dissemination
This material may not be reproduced without permission from Swedbank LC&I. This report
may not be disseminated to physical or legal persons who are citizens of, or have domicile in,
a country in which dissemination is not permitted according to applicable legislation or other
decisions.
Reproduced by Swedbank Large Corporates & Institutions, Stockholm 2016.

Address
Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), SE-105 34 Stockholm.
Visiting address: Landsvägen 40, Sundbyberg.
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