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RIKSBANKEN UTÖKAR STÖDKÖPEN AV OBLIGATIONER
Riksbanken noterar att den svenska konjunkturen stärks 
och att det finns en tydlig trend uppåt i inflationen. Sty-
rkan i den globala konjunkturen är dock fortsatt osäker 
och centralbanker runtom i världen väntas bedriva en ex-
pansiv penningpolitik med låga räntor under en lång tid 
framöver.  Riksbanken har sänkt prognosen för inflationen 
för 2016 och 2017 något och bedömer att penningpolitik-
en behöver bli ännu mer expansiv. Man har därför beslutat 
utöka obligationsköpen med ytterligare 65 miljarder kro-
nor. Reporäntan ligger kvar på samma nivå som tidigare, 

-0,35 procent, men den första räntehöjningen förväntas 
komma senare än vad man tidigare beräknat. 

SÄMRE RESULTAT ÄN VÄNTAT FÖR STORBANKERNA
Under oktober har börsbolagen presenterat sina rap-
porter för tredje kvartalet. De fyra svenska storbank-
erna presenterade alla resultat som låg under analytik-
ers förväntningar och föll på sina rapporter. Bakom de 
svagare siffrorna syns en lägre aktivitet hos bankernas 
kunder, där en ökad turbulens på marknaden har min-
skat investeringsviljan. Samtidigt pressas bankernas mar-
ginaler av den negativa räntan. Förväntningarna på bank-
erna har dock varit högt ställda – bankernas lönsamhet är 
fortfarande god och kreditförlusterna hålls under kontroll. 
Många av de svenska exportbolagen rapporterar om en 
svagare efterfrågan som följd av en svagare utveckling i 
omvärlden, framförallt i tillväxtregioner. 
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Osäkerheten i omvärlden och en fortsatt låg inflation gör att Riksbanken utökar stödköpen av obli-
gationer. Exportbolagens kvartalsrapporter visar att också de påverkas av en svagare utveckling i 
omvärlden, medan en minskad investeringsvilja tynger de svenska storbankerna.  

LÄGSTA TILLVÄXTEN I KINA PÅ SEX ÅR
Kinas BNP växte med 6,9 procent under tredje kvartalet 
jämfört med motsvarande period förra året. Det är den 
lägsta tillväxttakten på sex år, men ändå något starkare 
än förväntat.  Konsumtionen och tjänstesekton bidrog 
positivt till tillväxten, vilket ligger i linje med regeringens 
målsättning att minska exportberoende och stimulera den 
inhemska efterfrågan. Under det senaste året har räntan 
sänkts sex gånger och investeringarna i infrastruktur har 
ökat. Kinas tillväxtsektor uppvisade dock en svagare ut-
veckling under september och importen sjönk. Vidare föll 
inflationen, vilket indikerar en minskad ekonomisk aktivitet. 
Förra året växte Kinas BNP med 7,3 procent, vilket är den 
lägsta tillväxten sedan 1990. Regeringens målsättning för 
2015 är en tillväxt på omkring 7 procent. 

FED LÄMNAR RÄNTAN OFÖRÄNDRAD
Som förväntat lämnade den amerikanska centralbanken 
räntan oförändrad vid mötet i oktober och avstod från att 
göra andra förändringar i penningpolitiken. Investerings-
takten i ekonomin har ökat sedan föregående månad, 
men inflationen ligger fortfarande under målet om 2 pro-
cent. Också statistiken för sysselsättning och sällanköps-
varor har varit svag under den senaste månaden. Den sva-
gare statistiken i kombination med den fortsatt expansiva 
penningpolitiken i Europa gör nu att allt fler ifrågasätter 
om Fed ska lyckas höja räntan utan att skapa obalanser i 
ekonomin. En högre ränta leder bland annat till att valutan 
stärks, vilket sänker exportbolagens konkurrenskraft på 
världsmarknaden. 

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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