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G20-ledarna oroliGa för Brexit
I februari samlades G20-gruppens ledare i Shanghai - en 
stabilisering av den oroliga marknaden och strategier för 
att få fart på tillväxten stod högst upp på agendan. Före-
trädarna för världens ledande ekonomier konstaterar att 
utvecklingen i världsekonomin är obalanserad. De fallan-
de råvarupriserna, stora kapitalutflöden från Kina, flykting-
krisen och risken för ett brittiskt EU-utträde lyfts fram som 
de största hoten mot världsekonomin. Trots det anses det 
inte handla om ett svagare momentum i världsekonomin. 
G20-ledarna enades dock om att mer måste göras för att 
uppnå en stabil global tillväxt. Bland annat beslutades att 
medlemsländerna på förhand ska informera varandra om 
beslut som kan leda till valutadevalveringar, efter oro för 
att framförallt Kina och Japan ska vidta sådana åtgärder 
för att öka sin konkurrenskraft på världsmarknaden. Man 
enades också om att använda penningpolitik, finanspoli-
tik och strukturåtgärder för att stötta tillväxten, dock utan 
att komma med några konkreta löften.

riksBanken sänker räntan 
Riksbanken bedömer att den expansiva penningpolitiken 
bidragit till att konjunkturen stärkts och att arbetslösheten 
fallit, vilket talar för en stigande inflation framöver. Inflatio-
nen är dock fortsatt låg och Riksbanken har sänkt progno-
serna för 2016, men det beror snarare på externa faktorer 
som låga energipriser än den underliggande efterfråge-
drivna inflationen i svensk ekonomi. Nedrevideringen av 
inflationsprognosen kan dock leda till att inflationsförvänt-
ningarna försvagas, vilket bland annat påverkar avtalsför-
handlingarna och bromsar inflationen. Dessutom måste 
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Februari har fortsatt att präglas av en osäker aktiemarknad med stora svängningar. I centrum för 
oron står den kinesiska ekonomin och fallande råvarupriser, men också risken för ett brittiskt ut-
träde ur EU. Den svenska Riksbanken sänkte räntan ytterligare för att stimulera inflationen samtidigt 
som svensk ekonomi växer allt starkare. 

Riksbanken förhålla sig till att många andra centralbanker 
bedriver en expansiv penningpolitik och om Sverige inte 
följer samma spår kommer den svenska kronan att stär-
kas, vilket också har en negativ inverkan på inflationen. 
Riksbanken beslutade därför i februari att sänka räntan 
ytterligare, från -0,35 procent till -0,50 procent. Stödköp 
av egna obligationer fortsätter under första halvåret som 
planerat och det finns beredskap att göra penningpoliti-
ken ännu mer expansiv om det skulle behövas. 

stark utvecklinG i svensk ekonomi
Svensk tillväxt fortsätter att överraska positivt. Under 
tredje kvartalet växte svensk BNP med 1,3 procent jäm-
fört med föregående kvartal. På årsbasis växte ekonomin 
med 4,1 procent, enligt reviderade siffror. Så här stark 
har inte tillväxten varit sedan under återhämtningen di-
rekt efter finanskrisen. Nu handlar det dock inte om en 
snabb återgång efter en djup nedgång, utan snarare om 
en bredare uppgång som får stöd av både export, inves-
teringar och konsumtion.  Exporten som under en tid har 
varit svag ger nu ett viktigt bidrag till tillväxten och en allt 
större del av utgörs av export av tjänster. Den offentliga 
konsumtionen stiger, vilket kan förklaras av den ökade 
flyktingströmmen. På årsbasis växte svensk BNP under 
fjärde kvartalet med 4,5 procent, jämfört med 1,5 procent 
i eurozonen och 1,9 procent i USA. Den höga tillväxten 
i kombination med Riksbankens extremt expansiva pen-
ningpolitik har fått ekonomer att varna för en överhettning 
i svensk ekonomi. 

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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