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FED HÖJER RÄNTAN 
Den amerikanska centralbanken höjde i december styr-
räntan för första gången på nästan 10 år. Räntan, som 
legat i spannet 0-0,25 procent sedan 2008, höjdes till 
det nya intervallet 0,25-0,5 procent. Räntehöjningen är 
en följd av att den amerikanska ekonomin går allt bättre. 
Läget på arbetsmarknaden har på senare tid förbättrats 
och arbetslösheten ligger nu på omkring 5 procent, den 
lägsta nivån på sju år. Fler jobb skapas och lönerna stiger, 
vilket bidrar till en stigande inflation. Fed räknar med att 
räntan kommer att höjas tre till fyra gånger under 2016, för 
att vid årets slut uppgå till omkring 1,4 procent. Räntehöj-
ningen var både förväntad och efterlängtad och börserna 
steg på beskedet som tolkas som ett bevis på att ameri-
kansk ekonomi stärker sig.

MINDRE STIMULANSER ÄN VÄNTAT FRÅN ECB
Den Europeiska centralbanken sänkte i december inlå-
ningsräntan med 10 punkter till minus 0,3 procent. Inlå-
ningsräntan är den ränta som banker får betala när de 
sätter in pengar hos ECB. Övriga räntor lämnades oför-
ändrade och styrräntan ligger därmed kvar på 0,05 pro-
cent.  Stödköpen av räntepapper förlängs till mars 2017. 
Många hade förväntat sig mer omfattande stimulanser 
från centralbanken, som att sänka styrräntan eller att 
utöka storleken på stödköpen, inte minst eftersom cen-
tralbankschefen Mario Draghi har gjort sig känd för att 
överraska marknaden. Centralbankschefen betonade is-
tället att man kommer behålla stödköpen under en lång 
tid framöver.
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Under december sammanträdde centralbankerna i både USA, Eurozonen och Sverige. Den ameri-
kanska centralbanken höjde styrräntan för första gången på tio år som en följd av att ekonomin går 
allt bättre. I Sverige och Eurozonen lämnades räntan oförändrad och man öppnar istället upp för en 
än mer expansiv penningpolitik framöver för att stimulera inflation och tillväxt.

RIKSBANKEN LÄMNAR RÄNTAN OFÖRÄNDRAD
Riksbanken lämnade vid mötet i december räntan oför-
ändrad på -0,35 procent.  Riksbanken bedömer att den 
expansiva penningpolitiken bidrar till en god tillväxt, fallan-
de arbetslöshet och stigande inflation. Tillväxten i svensk 
ekonomi har varit oväntat stark under senare tid, men 
osäkerheten i den globala ekonomin kvarstår. Inflationen 
har stigit under det senaste året, men bedöms fortsatt 
som en osäkerhetsfaktor. Uppgången i inflationen beror 
till stor del på den försvagade kronan som lett till stigande 
importpriser. Denna effekt beräknas dock minska under 
nästa år, varför det krävs en fortsatt stark inhemsk efter-
frågan för att ge stöd åt inflationen. Globalt bedrivs en 
mycket expansiv penningpolitik och Riksbanken behöver 
därför följa samma linje för att undvika att kronan stärker 
sig för mycket mot andra valutor. Obligationsköpen fort-
sätter därmed i samma takt som tidigare och räntehöj-
ningar beräknas inledas först under första halvan av 2017. 
Vidare finns en beredskap att göra penningpolitiken ännu 
mer expansiv om det skulle behövas. 

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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