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Riksbanken lämnaR Räntan oföRändRad
Riksbanken ser tecken på att den expansiva penningpoli-
tiken har haft en positiv effekt på svensk ekonomi och att 
inflationen har börjat stiga. För att bibehålla den positiva 
trenden har Riksbanken beslutat att köpa statsobligatio-
ner för ytterligare 40-50 miljarder kronor. Styrräntan läm-
nas oförändrad på -0,25 procent, men räntebanan sänks. 
Först under andra halvåret 2016 förväntas långsamma 
räntehöjningar. Man lämnar också öppet för att räntan 
kan komma att sänkas ytterligare. Riksbanken skriver i 
sin rapport att man ser att konjunkturen i omvärlden fort-
sätter att förbättras, om än i långsam takt. Utveckling-
en i Sverige är god och arbetsmarknaden fortsätter att 
stärkas. Inflationen har börjat stiga från låga nivåer, vilket 
delvis beror på en försvagad krona och stigande import-
priser, men också på att priserna i tjänstesektorn stiger. 
Också inflationsförväntningarna ha stigit. 

svaga tillväxtsiffRoR i usa
Under första kvartalet växte USA:s BNP med 0,2 procent, 
betydligt sämre än förväntade 1 procent. Avmattningen 
kan delvis förklaras av ett antal extraordinära faktorer 
som en ovanligt kall vinter, dollarförstärkningen som häm-
mar exporten och en långvarig hamnstrejk, men samtidigt 
syns tecken på att jobbtillväxten har mattats av, konsum-
tion och investeringar har minskat och bostadssektorn 
förblir svag. Fed bedömer att hacket i tillväxtkurvan blir 
kortvarigt, men låter styrräntan ligga kvar på samma nivå 
som tidigare och meddelar att tidpunkten för en framtida 
räntehöjning blivit än mer osäker. Inflationen ligger under 
målet om 2 procent, men energipriserna förväntas stiga 
och bidra till att inflationen ökar.
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Både den svenska Riksbanken och amerikanska Fed lämnade styrräntorna oförändrade i april. I 
Sverige hade många förväntat sig en ytterligare räntesänkning, medan man i USA istället väntar på 
att centralbanken ska börja höja räntan. Grekland har ännu inte kommit överens med sina långivare 
om utbetalningar av nödlån och situationen blir allt mer akut. 

gReklands nödlån dRöjeR
Tonen hårdnar mellan Grekland och dess långivare. Den 
grekiska staten är i akut behov av pengar och väntar på 
utbetalning om 7,2 miljarder euro, vilket är vad som åter-
står av EU:s och IMF:s räddningslån på sammanlagt 240 
miljarder euro. IMF och EU är dock inte nöjda med den 
grekiska regeringens reformplaner och skjuter upp ut-
betalningen av återstående nödlån. Den grekiska staten 
behöver kapital för att kunna betala löpande utgifter samt 
betala av utestående lån. De tidsgränser som eurogrup-
pen tidigare satt för förhandlingarna med Grekland har 
överskridits flera gånger. Den senaste gränsen var april, 
nu hoppas man istället på en överenskommelse vid euro-
gruppens möte i maj.  

euRopa och asien ljuspunkteR enligt imf
IMF skriver i sin senaste prognos att den globala tillväx-
ten beräknas landa på 3,5 procent 2015. Tillväxten i USA 
förväntas uppgå till 3,5 procent i år, något svagare än 
tidigare beräknat. Amerikanska bolag tyngs av en stark 
dollar som hämmar exporten. Euroländerna gynnas dä-
remot av en försvagad valuta och tillväxtprognosen för 
regionen höjs till 1,5 procent. Sverige lyfts fram som en av 
de starkaste ekonomierna i Europa med en robust tillväxt 
och växande konsumtion och bostadsbyggande. Bland 
tillväxtregionerna förväntas Asien hålla en fortsatt god 
tillväxttakt, medan övriga marknader går svagare. Den 
ryska ekonomin väntas krympa både detta och nästa år. 
I Latinamerika, Afrika och Mellanöstern har tillväxttakten 
justerats ner. På längre sikt spår IMF en måttlig tillväxt på 
global nivå, bland annat beroende på åldrande befolk-
ningar, sviktande investeringar och långsam produktivi-
tetsutveckling i många länder. 

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.

 
Månadsbrev



Stora Badhusgatan 18-20 | 411 21 Göteborg | Tel 031-68 82 90 | www.strukturinvest.se

Credit update

gReklands statskassa föRväntas vaRa 
tom i mitten av maj
Både Standard & Poor’s och Moody’s sänker Greklands 
kreditbetyg ytterligare, till CCC+ respektive Caa2. Stan-
dard & Poor’s bedömer att Greklands pengar kommer att 
ta slut i mitten av maj om ytterligare nödlån inte betalas 
ut. Har ingen lösning nåtts då kommer landet förmodligen 
tvingas ställa in sina betalningar. Moody’s oroar sig också 
för att Grekland inte ska beviljas nödlån i tid. Även om 
Grekland skulle lyckas presentera nödvändiga reformer i 
tid ser man risker kring implementeringen av dessa givet 
den försvagade ekonomin och den ömtåliga inhemska 
politiska miljön. Framtidsutsikterna för kreditbetyget är 
negativa, vilket innebär att ytterligare nedgraderingar kan 
följa.

Nyheter under april
•	 Fitch sänker Japans kreditbetyg till A, från A+. Utsikterna för det sänkta betyget är stabila
•	 Standard & Poor’s sänker Ukrainas kreditbetyg från CCC- till CC. Kreditvärderingsföretaget 

anser att en ukrainsk betalningsinställelse är i det närmaste oundviklig
•	 Fitch sänker utsikterna för Brasiliens kreditbetyg till negativa, från tidigare stabila. Betyget BBB 

upprepas samtidigt
•	 Moody’s bekräftar Indiens kreditbetyg på Baa3 och höjer utsikterna till positiva från stabila
•	 Fitch bekräftar kreditbetyget BBB+ för Italien med stabila utsikter
•	 Standard & Poor’s sänker Greklands kreditbetyg från B- till CCC+. Moody’s säker kreditbetyget 

till Caa2

hög skuldsättning pRessaR japans kRedit-
betyg
Fitch sänker Japans kreditbetyg från A+ till A. Nedgrade-
ringen reflekterar det faktum att den japanska regeringen 
inte anses ha presenterat tillräckliga finanspolitiska åtgär-
der för att ersätta den uppskjutna momshöjningen i sin 
budget. Kreditvärderingsinstitutet varnar även för att fö-
retagens vinsttillväxt inte är hållbar, då den till stor del kan 
tillskrivas försvagningen av valutan. Det största hotet mot 
den japanska ekonomi anses dock vara den höga stats-
skulden. Fitch beräknar att den offentliga sektorns brut-
toskuld kommer att stiga till 244 procent av BNP under 
året och stabiliseras kring 250 procent år 2020. Vidare 
är skuldsättningsgraden sårbar för förändringar i tillväxt 
budgetunderskott och räntenivåer, vilket kan skapa ytter-
ligare osäkerhet.

 


