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GREKLAND ALLT NÄRMARE STATSBANKRUTT
Förhandlingarna mellan Grekland och dess långivare 
tycks närma sig ett dödläge och på finansmarknaden 
ökar oron för en grekisk statsbankrutt med ett utträde 
ur valutaunionen som följd. Atenbörsens generalindex 
har fallit med omkring 30 procent under det senaste året 
och räntorna på grekiska statspapper har stigit kraftigt. 
Grekland är i akut behov av att utestående nödlån om 7,2 
miljarder euro betalas ut. För att utbetalning ska genom-
föras krävs dock att landet uppfyller långivarnas krav på 
reformer, krav som den grekiska regeringen avfärdar som 
både orimliga och skadliga för återhämtningen i ekono-
min. Grekland meddelar att man inte kommer kunna ge-
nomföra återbetalningarna på nödlånen från IMF som för-
faller till betalning i juni. Pengarna kommer inte att betalas 
ut eftersom de, enligt inrikesministern, inte finns. Många 
bedömare befarar att man inom kort behöver införa kapi-
talkontroller och frysta bankkonton i Grekland för att stop-
pa flödet som är på väg att tömma landets banksystem. 
Under årets första månader har grekiska bankkunder ta-
git ut närmare 30 miljarder euro från sina konton.

INGEN YTTERLIGARE RÄNTESÄNKNING  
FRÅN RIKSBANKEN
Efter oväntat svaga inflationssiffror var det många som 
väntat sig att Riksbanken efter sitt direktionsmöte i maj 
skulle annonsera ytterligare räntesänkningar. Konsu-
mentpriserna sjönk med 0,2 procent i årstakt i april, vilket 
kan jämföras med en förväntad uppgång om 0,2 procent. 
Inflationsförväntningarna har sedan slutet av 2013 pres-
sats ned en bra bit under Riksbankens inflationsmål på 2 
procent. Riksbanken hoppas att den svagare kronan ska 
bidra till en stigande inflation. Expansiva åtgärder från den 
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Förhandlingarna mellan Grekland och dess långivare tycks närma sig ett dödläge och på finans-
marknaden ökar oron för en grekisk statsbankrutt med ett utträde ur valutaunionen som följd. Den 
svenska Riksbanken gjorde inga ytterligare räntesänkningar under maj, men är beredd att vid be-
hov vidta nödvändiga åtgärder för att stödja inflationen och undvika en kronförstärkning.

Europeiska centralbanken med en försvagad euro som 
följd kan tvinga Riksbanken att vidta ytterligare åtgärder, 
såsom ytterligare räntesänkningar, obligationsköp eller in-
terventioner på valutamarknaden. Riksbanken är också 
tydlig med att man är redo att agera mellan ordinarie pen-
ningpolitiska möten om så krävs. 

BOSTADINVESTERINGAR  
BIDRAR TILL SVENSK BNP-ÖKNING
Sveriges BNP växte med 2,5 procent under årets första 
kvartal jämfört med samma period föregående år, vilket 
var något lägre än väntat. Jämfört med första kvartalet 
växte BNP med säsongsrensade 0,4 procent. Det var 
bland annat bygg- och tjänsteproduktion samt investe-
ringar i bostäder, maskiner och inventarier som bidrog 
positivt till ökningen. Bland de största förändringarna 
märks bostadsinvesteringarna som steg med 6 procent 
jämfört med föregående kvartal. Exporten sjönk, men 
då importen sjönk ännu mer blev utrikeshandelns bidrag 
till BNP positivt. Produktionen inom tillverkningsindustrin 
minskade, medan produktionen i tjänstesektorn ökade. 
Hushållens disponibla inkomster fortsätter att stiga och 
var 3,6 procent högre än under samma kvartal förra året. 
Konsumtionsutgifterna visade bara en måttlig ökning, vil-
ket delvis kan förklaras av låga priser på el och drivmedel. 

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

FITCH SÄNKER KREDITBETYGET FÖR  
FLERA EUROPEISKA BANKER
Bakgrunden till sänkningarna är att de europeiska re-
geringarna väntas vara mindre villiga till bankstöd i kris-
situationer. Bland de europeiska banker som fått sänkta 
kreditbetyg finns tyska Commerzbank, spanska Bankia, 
Banco Mare Nostrum, Liberbank, Banco Popular Es-
pañol och Grupo Cooperativo Cajamar, samt italienska 
Banco Popolare, Banca Monte dei Paschi di Siena, Ban-
ca Popolare dell’Emilia Romagna och Banca Carige. 

Nyheter under maj
•	 Fitch bekräftar Greklands kreditbetyg CCC för långsiktig upplåning.
•	 Moodys höjer Litauens kreditbetyg från Baa1 till A3. Utsikterna för det nya betyget är stabila.
•	 Fitch sänker kreditbetyget för flera europeiska banker.

KINA PRIORITERAR TILLVÄXT FRAMFÖR  
MINSKAD SKULDSÄTTNING
Fitch ser en risk att Kina prioriterar tillväxt framför att han-
tera skuldbördan. Enligt ett nytt direktiv utfärdat av den ki-
nesiska regeringen tillåts banker att använda obligationer 
som säkerhet för lågkostnadslån. Bankerna uppmanas 
också att fortsätta låna ut pengar genom kommunfinan-
siering. Vidare tillåts myndigheterna använda tillgängliga 
medel för att säkerställa att infrastrukturprojekt slutförs 
och bankerna uppmanas att minska krediterna för god-
kända projekt. Detta signalerar enligt Fitch att fokus på att 
öka tillväxten i det korta perspektivet har tagit fokus från 
att lösa kommunernas skulder.
 


