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Grekerna röstar nej till åtstramninGar
Under juni intensifierades förhandlingarna mellan Grek-
land och dess långivare för att sedan kollapsa helt. Med 
endast en veckas framförhållning utlyste regeringen en 
folkomröstning om huruvida Grekland skulle gå med på 
långivarnas åtstramningskrav eller ej. Regeringen uppma-
nade folket att rösta nej till långivarnas krav med förhopp-
ning om att man med ett bevisat stöd från folket skulle få 
en starkare förhandlingsposition. Resultatet i folkomröst-
ningen blev en tydlig seger för nejsidan. Kort efteråt med-
delade finansministern att han avgår för att underlätta en 
överenskommelse med långivarna. Ministern har tidigare 
bland annat anklagat långivarna för att använda terrorism 
mot grekerna, för att skrämma dem till fler åtstramningar.

Börskrasch i shanGhai
I skuggan av dramat i Grekland rasar börsen i världens 
största ekonomi, Kina. Börsen i Shanghai har stigit kraf-
tigt under det senaste året. Börsen öppnades för utländ-
ska investerare och det spekulerades i att Kina skulle 
inkluderas i det internationella MSCI-indexet, vilket skulle 
bli ett viktigt symboliskt erkännande. Börsen steg och 
småsparare lånade pengar för att kunna vara med på 
resan. Att centralbanken under de senaste månaderna 
sänkt räntan flera gånger har drivit på börsen ytterligare. 
Kina inkluderades dock inte i MSCI-indexet och central-
bankens ekonomiska stimulanser har haft måttlig effekt. I 
början av juni började professionella investerare flytta sitt 
kapital från Kina och under de senaste tre veckorna har 
Shanghaibörsen förlorat en femtedel av sitt värde. Sprid-
ningseffekterna bedöms dock vara små då det utländska 
ägandet är begränast och endast en liten del av kineser-
na äger aktier.  
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Under juni intensifierades förhandlingarna mellan Grekland och dess långivare för att sedan kol-
lapsa helt. Det grekiska folket röstade nej till långivarnas reformkrav och finansministern meddelade 
sin avgång.  Situationen i Grekland skapar stor osäkerhet såväl hos landets befolkning som på de 
globala finansmarknaderna.

riksBanken sänker räntan ytterliGare
Trots att inflationen i Sverige stiger och konjunkturen stärks 
sänker Riksbanken styrräntan ytterligare, från -0,25 pro-
cent till -0,35 procent. Sänkningen motiveras av att kro-
nan har stärkts mer än förväntat och en starkare valuta 
gör det svårare att uppnå inflationsmålet om 2 procent. 
Förhoppningen är att räntesänkningen ska leda till en för-
svagning av valutan och att dyrare importvaror ska bidra 
till att inflationen stiger. Riksbanken påpekar också att 
händelseutvecklingen i Grekland är en stor osäkerhets-
faktor och att konsekvenserna är svårbedömda. Vidare 
visar en prognos över reporäntans utveckling att ytterli-
gare räntesänkningar kan bli aktuella under hösten, och 
Riksbanken varnar återigen för riskerna förknippade med 
hushållens höga skuldsättning och uppmanar regeringen 
och andra myndigheter att vidta nödvändiga åtgärder för 
att dämpa utvecklingen. 

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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