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LITEN MARKNADSPÅVERKAN FRÅN TERRORDÅDEN
Den senaste månaden har präglats av terrordåd, en ökad 
hotbild och ett upptrappat politiskt tonläge, men trots 
det har marknadspåverkan varit begränsad och börsen 
slutade på plus. Den svenska börsen (OMXS 30 Index) 
steg med ca 3 procent under november och är därmed 
upp ca 5,5 procent hittills i år.  Den europeiska aktie-
marknaden (EuroSTOXX 50 Index) steg med ca 2 procent 
under november, medan den amerikanska marknaden 
(S&P 500 Index) föll med ca 1 procent. Volatiliteten steg 
under mitten av månaden, i samband med terrordåden i 
Paris, men har sedan dess fallit tillbaka igen. 

FED KAN HÖJA RÄNTAN I DECEMBER
Den amerikanska centralbanken Fed avstod från att höja 
räntan i oktober. Under november presenterades pro-
tokollet från räntemötet som visar att de flesta ledamöter 
förväntar sig en räntehöjning vid det penningpolitiska 
mötet i december, givet att inget oförutsett inträffar in-
nan dess och inkommande statistik stöder bilden av att 
amerikansk ekonomi fortsätter att stärka sig. Det finns 
dock skillnader i ledamöternas syn på när de första ränte-
höjningarna bör ske och det finns ledamöter som ifrå-
gasätter att amerikansk ekonomi är stark nog för att höja 
räntan redan i december. Marknaden reagerade positivt 
på beskedet om att den första räntehöjningen kan vara 
nära, vilket tidigare inte varit fallet när nyheter som indiker-
ar åtstramningar i penningpolitiken presenterats. 
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Den senaste månaden har präglats av terrordåd, en ökad hotbild och ett upptrappat politiskt ton-
läge, men trots det har marknadspåverkan varit begränsad och börsen slutade på plus. Nu inväntar 
marknaden en eventuell räntehöjning från den Amerikanska centralbanken under december, med-
an den Europeiska centralbanken förväntas leverera ytterligare stimulanser. 

FÖRVÄNTNINGAR OM YTTERLIGARE STIMULANSER 
FRÅN ECB
I Europa väntas istället en fortsatt expansiv penningpolitik 
och inför räntemötet i början av december förväntas ytter-
ligare stimulanser från Centralbanken. ECB:s chef Mario 
Draghi har uttalat att nedsideriskerna i ekonomin har ökat 
och att man kommer att göra vad som krävs för att få 
upp inflationen. Marknaden förväntar sig en räntesänkn-
ing om 0,10 procentenheter och utvidgade obligationsköp. 
Förväntningarna har bidragit till sjunkande marknadsrän-
tor och en försvagad euro. 

SVENSK TILLVÄXT ÖVERRASKAR POSITIVT
Tillväxten i svensk ekonomi under tredje kvartalet överträf-
fade analytikers förväntningar. BNP steg med 0,8 procent 
jämfört med föregående kvartal och 3,9 procent jämfört 
med tredje kvartalet 2014. Hushållens konsumtion och 
fasta bruttoinvesteringar bidrog båda med 0,3 procenten-
heter till kvartalsuppgången. Exporten ökade under tredje 
kvartalet, men det gjorde även importen, och de två pos-
terna tog därmed ut varandra i beräkningen av BNP. 

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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