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GREKLAND I FÖRHANDLINGAR  
OM NYTT STÖDPAKET
Senast den 20 augusti ska Grekland betala 3,2 miljarder 
euro till Europeiska centralbanken (ECB). Till dess ska lan-
det komma överens med långivarna om ett tredje stöd-
paket motsvarande 86 miljarder euro. Förhandlingarna 
som inleddes i juli förväntas avslutas och röstas igenom 
i veckan. Uppgörelsen innehåller reformer som en höjd 
restaurangmoms, skärpta skattekontroller och en reform 
av pensionssystemet. Besparingsåtgärderna beräknas 
leda till att Grekland 2018 uppvisar ett budgetöverskott 
om 3,5 procent. Reformerna röstades igenom av parla-
mentet i mitten av juli, trots att den grekiska befolkningen 
i en folkomröstning tidigare samma månad med bred 
majoritet motsatt sig dessa reformer. Greklands premi-
ärminister har i förhandlingarna med långivarna därmed 
gått emot både tidigare vallöften och utfallet i folkomröst-
ningen och har gjort sig starkt impopulär inom sitt eget 
parti. Om Grekland lyckas genomföra reformerna och 
sanera sin ekonomi återstår att se. Många bedömare är 
överens om att Grekland inte kan ta sig ur krisen utan 
skuldlättnader - statsskulden uppgår idag till 175 procent 
av landets BNP. Om Grekland genomför de reformer som 
utlovats förväntas dock långivarna gå med på skuldned-
skrivningar i framtiden. 

FORTSATT TURBULENS PÅ  
KINESISKA AKTIEMARKNADEN
I Kina har turbulensen på aktiemarknaden fortsatt under 
sommaren, trots att den kinesiska regeringen infört en 
rad regleringar i syfte att försöka stoppa börsfallet.  Bland 
annat har storägare förbjudits att sälja sina innehav och 
bolag som har fallit med mer än 10 procent har handels-
stoppats. Agerandet har lett till att Kina har kritiserats av 
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Efter intensiva förhandlingar mellan Grekland och dess långivare uppges en överenskommelse om 
ett nytt stödpaket nu vara mycket nära. I Kina har turbulensen på aktiemarknaden fortsatt under 
sommaren, trots att den kinesiska regeringen infört en rad regleringar i syfte att försöka stoppa 
börsfallet.  

IMF för att manipulera marknaden. Börsfallen i Kina följde 
en lång och stark uppgångsfas. Stimulanser från den 
kinesiska centralbanken och flera på varandra följande 
räntesänkningar gav stöd till börsen. När stimulanserna 
visade sig ha en måttlig effekt på ekonomin och oron för 
avmattning i tillväxten blev starkare började institutionella 
investerare flytta sitt kapital från Kina, med fallande kurser 
som följd. Efter att både export och producentpriser fallit 
kraftigt under juli har förväntningarna på ytterligare stimu-
lanser från centralbanken ökat.

LÅGA RÄNTOR OCH SVAG VALUTA  
GER STARKA BOLAGSRAPPORTER
De svenska bolagsrapporterna för andra kvartalet har till 
stor del varit positiva med stigande vinster för många bo-
lag. Bland vinnarna fanns banker och verkstadsbolag. De 
svenska exportbolagen gynnas av en svag krona och en 
förbättrad tillväxt på viktiga exportmarknader. Efterfrågan 
på hemmamarknaden får stöd av de låga räntorna och 
stigande tillgångspriser som ökat utrymmet för konsum-
tion och investeringar.   

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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