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RIKSBANKEN SÄNKER RÄNTAN YTTERLIGARE
Riksbanken ser tecken på att den expansiva penningpo-
litik som förts har haft en positiv effekt på svensk eko-
nomi med en förbättrad tillväxt och en stabilisering på 
arbetsmarknaden. Inflationen visar tecken på att ha bott-
nat, men är fortfarande alldeles för låg. På senare tid har 
kronan stärkt sig mot euron, som följd av att den europe-
iska centralbanken inlett obligationsköp, och en starkare 
krona riskerar att dämpa inflationsuppgången. Med an-
ledning av detta beslutade Riksbanken i mars att sänka 
räntan till -0,25 procent. Man kommer också att köpa 
statsobligationer för ytterligare 30 miljarder kronor. Vidare 
är Riksbanken beredd att göra penningpolitiken ännu mer 
expansiv om det skulle krävas.

FED TAR BORT FORMULERINGEN TÅLMODIG KRING 
FRAMTIDA RÄNTEHÖJNINGAR
Den amerikanska centralbanken Federal Reserve (Fed) 
lämnade vid räntemötet i mars räntan oförändrad på 
0-0,25 procent. Förändringen från tidigare uttalanden är 
att Fed tar bort formuleringen att man kommer att vara 
tålmodig när det gäller att höja styrräntan, men påpekar 
också att det inte ersätts av otålighet.  Den nya formu-
leringen lyder istället att Fed kommer att höja räntan när 
centralbanken känner sig rimligt säker på att inflationen är 
på väg att stiga till målet om 2 procent och arbetsmarkna-
den fortsätter att förbättras. Centralbanken bedömer att 
en räntehöjning är osannolik vid räntemötet i april, men att 
höjningar kan komma när som helst därefter, beroende 
på hur ekonomin utvecklas. De amerikanska börserna 
steg efter beskedet.  
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Trots tecken på att inflationen har bottnat är den fortfarande för låg och Riksbanken sänkte därför 
räntan ytterligare, ner till -0,25 procent. Konjunkturinstitutet höjer prognoserna för svensk tillväxt, 
men tror att arbetsmarknaden kommer att släpa efter och att räntan kommer att sänkas ytterligare. 
I USA har tongångarna kring framtida räntehöjningar istället lättats upp.  

KONJUNKTURINSTITUTET SPÅR  
STARKARE TILLVÄXT
Konjunkturinstitutet (KI) presenterar i sin senaste prognos 
en förhållandevis ljus bild över läget i svensk ekonomi. Till-
växten beräknas uppgå till 3,1 procent 2015, jämfört med 
2,2 procent i föregående prognos. Tillväxten stödjs av en 
stark inhemsk konsumtion, en förbättrad tillväxt i omvärl-
den och det låga oljepriset. Det finns dock risker på nedsi-
dan, bland annat en svagare internationell utveckling som 
följd av geopolitisk oro. I Sverige ser man en risk för att de 
låga räntorna leder till bubblor på aktie- och fastighets-
marknaden. KI varnar också för fallande bostadspriser när 
de nya amorteringskraven träder i kraft. Arbetslösheten 
förväntas sjunka, men i långsam takt och Riksbanken för-
väntas sänka räntan ytterligare, ner till -0,4 procent.  

GREKLAND I AKUT BEHOV AV NÄSTA NÖDLÅN
Oro för utvecklingen i Grekland skapade oro på börserna 
under slutet av mars. Enligt bedömare handlar det endast 
om veckor innan statskassan är tömd och landet är där-
med i akut behov av finansiering. Grekland har beviljats 
nödlån från EU, IMF och ECB men för att nästa utbetal-
ning på 7,2 miljarder euro ska genomföras måste landet 
presentera en trovärdig plan på hur tillväxten ska öka och 
finanserna förbättras. Den reformlista som Grekland har 
presenterat hittills anses inte vara tillräckligt detaljerad. 

Den information som återges i detta månadsbrev, inkluderat an-
taganden, uppfattningar, värderingar, rekommendationer etc. 
som anges häri är framtagen av Strukturinvest och återger 
Strukturinvests bedömning vid tidpunkten för publiceringen av 
detta månadsbrev. Vår bedömning kan således komma att 
förändras och detta mycket snabbt. Informationen i detta 
månadsbrev riktar sig endast till Strukturinvests kunder. Informa-
tionen riktar sig inte till personer eller företag i USA eller i något 
annat land där offentliggörande av information av detta slag är 
förbjudet eller rätten därtill på annat sätt begränsad. Informa-
tionen i detta månadsbrev är baserad på källor som vi på Struk-

turinvest bedömer vara tillförlitliga. Strukturinvest åtar sig dock 
inget ansvar för att informationen är riktig eller fullständig. Struk-
turinvest, inkluderat dess styrelse, ledning och personal, från-
säger sig allt ansvar för all skada, inkluderat direkt eller indirekt 
skada, som kan följa av användandet av informationen i detta 
månadsbrev. Informationen i detta månadsbrev tar inte heller 
hänsyn till just Dina särskilda behov, ekonomiska förhållanden, 
målsättningar eller dylikt. Informationen utgör inte heller en re-
kommendation eller ett investeringsråd från Strukturinvests sida. 
Du rekommenderas därför att alltid ta professionell rådgivning 
innan Du fattar några investeringsbeslut. Varje sådant investe-

ringsbeslut fattas självständigt av Dig och på Ditt eget ansvar. 
Strukturinvest vill i detta sammanhang särskilt framhålla att alla 
investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och 
en investering kan både öka och minska i värde eller bli helt 
värdelös. Historisk avkastning är aldrig en garanti för framtida 
avkastning. Spridning eller mångfaldigande av detta månads-
brev får inte ske utan Strukturinvests medgivande. Det går 
naturligtvis bra att citera oss, men då skall källan anges.

Ansvarig person för detta månadsbrev är Fredrik Langley,  
VD Strukturinvest.
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Credit update

UKRAINAS BORGENÄRER FÖRVÄNTAS  
DRABBAS AV FÖRLUSTER
Moody’s sänker Ukrainas kreditbetyg från Caa3 till Ca, 
vilket innebär att landet nu anses vara mycket nära betal-
ningsinställelse och ha små chanser att komma tillbaka. 
Nedgraderingen motiveras framförallt av att regeringen 
avser strukturera om majoriteten av sina utestående eu-
roobligationer, vilket förväntas leda till en hög sannolikhet 
för att externa borgenärer drabbas av förluster. Vidare an-
ser Moody’s att framtidsutsikterna för landet är mycket 
dystra, även om regeringen genomför reformer och be-
sparingar.

Nyheter under mars
•	 S&P höjer utsikterna för Portugals kreditbetyg BB till positiva, från tidigare stabila
•	 S&P upprepar Sveriges kreditbetyg AAA/A-1+ för lång- och kortsiktig upplåning
•	 Fitch sänker utsikterna för Finlands kreditbetyg, AAA, till negativa
•	 Moody’s sänker Ukrainas kreditbetyg till Ca från Caa3 med negativa utsikter
•	 Fitch sänker kreditbetyget för Grekland från B till CCC

BEGRÄNSAD TILLGÅNG TILL FINANSIERING  
SÄNKER GREKLANDS KREDITBETYG
Fitch sänker Greklands kreditbetyg från B till CCC. Sänk-
ningen motiveras av landets begränsade tillgång till upplå-
ningsmarknaden, osäkerhet kring utbetalning av framtida 
nödlån och strama likviditetsförhållanden i den inhemska 
banksektorn, faktorer som har satt stor press på den 
grekiska statens finansiering. Trots bristande tillgång till fi-
nansiering tror Fitch inte att Grekland kommer att behöva 
ställa in sina betalningar i nuläget, men att riskerna har 
höjts. Vidare skriver Fitch att den skada som har drabbat 
investerare och sparare troligen har skadat den begyn-
nande återhämtningen i den grekiska ekonomin. Tillväxt-
prognosen för 2015 sänks från 1,5 procent till 0,5 procent 
och riskerna bedöms ligga på nedsidan. 

 


