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ECB övErraskar mEd räntEsänkning
Den Europeiska centralbanken sänkte i början av sep-
tember styrräntan med 10 punkter till 0,05 procent. De-
positräntan sänktes till -0,2 procent och utlåningsräntan 
till 0,3 procent. I samband med räntebeskedet presente-
rades också ytterligare stimulansåtgärder som bland an-
nat innebär att centralbanken inleder köp av säkerställda 
obligationer och bolånerelaterade värdepapper.  Ränte-
sänkningen överraskade marknaden då räntan sänktes 
så sent som i juni. ECB:s kraftfulla agerande skickar tyd-
liga signaler om att man ser ytterligare behov av att stimu-
lera ekonomin i eurozonen. Det är bland annat en svagare 
utveckling i den viktiga tyska ekonomin som pressar cen-
tralbanken att agera. 

PrEss På riksBankEn EftEr ECB:s agErandE
Den svenska Riksbanken hade räntemöte strax innan 
ECB och lämnade då räntan oförändrad på 0,25 procent. 
Riksbanken bedömer att tillväxten i omvärlden kommer 
att stärkas successivt under de kommande åren. Kon-
junktursignalerna från USA och Storbritannien är fortsatt 
starka, medan utsikterna för euroområdet försämrats 
till följd av en oväntat svag tillväxt under andra kvartalet 
och den pågående konflikten i Ukraina. En lägre tillväxt 
i euroområdet dämpar efterfrågan på svensk export, vil-
ket bidrar till att tillväxten väntas bli något lägre jämfört 
med tidigare bedömning. Samtidigt väntas konsumtion 
och bostadsinvesteringarna fortsätta att öka i god takt. 
Arbetsmarknaden har utvecklats något bättre än väntat 
under sommaren och arbetslösheten har börjat minska.  
För att inflationen ska stiga mot målet bedömer Riksban-
ken att reporäntan behöver vara låg en lång tid framöver. 
ECB:s räntesänkning ökar dock pressen på Riksbanken 
att sänka räntan ytterligare. Syftet med ECB:s räntesänk-
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En något svagare utveckling i eurozonen föranledde en räntesänkning från den Europeiska central-
banken. En lägre räntenivå och en svagare euro gynnar europeiska bolag, men försvagar konkur-
renskraften för svenska exportbolag, vilket ökar trycket på Riksbanken att sänka räntan ytterligare.

ning är bland annat att försvaga euron mot andra valutor 
för att öka euroländernas konkurrenskraft. Det innebär i 
sin tur en minskad konkurrenskraft för svenska exportbo-
lag på den europeiska marknaden. Riksbanken håller sitt 
nästa möte i slutet av oktober. 

YttErligarE sanktionEr mot rYssland
EU och USA utökade under september sina sanktioner 
mot Ryssland, trots vapenvila i Ukraina. De skärpta sank-
tionerna innebär att europeiska företag inte längre får låna 
ut pengar till fem statsägda ryska banker. Samtidigt blir 
det också förbjudet att lånefinansiera tre ryska försvars- 
och energibolag, Rosneft, Transneft och Gazprom Neft. 
Dessutom införs ett förbud mot att använda västerländ-
ska borriggar och supply-fartyg i Ryssland och ytterligare 
24 personer sätts upp på den svarta lista som finns över 
personer som får inreseförbud och vars tillgångar fryses. 
Totalt omfattar listan nu 119 personer. Ryssland fördö-
mer sanktionerna och har antytt att man kan komma att 
stänga sitt luftrum för civila flygplan som flyger över Sibi-
rien till Asien eller Europa. Ryssland har också varnat för 
att det kan bli aktuellt att begränsa importen av kläder 
och bilar från Europa.

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

svErigE BEhållEr högsta krEditBEtYgEt
Standard & Poor’s bekräftar Sveriges kreditbetyg, AAA, 
och tillägger att utsikterna för betyget bedöms som sta-
bila. S&P skriver att betyget återspeglar en välmående, 
konkurrenskraftig och diversifierad ekonomi med en his-
toria av ansvarstagande finanspolitik. Kreditvärderingsin-
stitutet pekar vidare på en låg offentlig skuldsättning såväl 
som trovärdig och effektiv penningpolitik.  Som risker för 
den svenska ekonomin pekar S&P på banksystemets 
något höga beroende av extern finansiering och fortsatt 
uppbyggnad av hushållens skuldsättning. 
 Också Fitch bekräftar kreditbetyget AAA för Sverige. 
Fitch skriver att riksdagsvalet skapar osäkerhet på kort 
sikt kring finanspolitiken. Samtidigt ser den svenska 
ekonomin stark ut och Fitch spår att budgetunderskot-
tet backar till 0,5 procent av BNP 2015 och 0,3 procent 
av BNP 2016. Med låga statsskulder och det finanspoli-
tiska ramverket har Sverige ”viss flexibilitet”, menar Fitch. 
Sverige är ett av det dussintal länder som fått det högsta 
kreditbetyget, AAA, från Fitch.

Källa: SVD, Veckans Affärer

Nyheter under september månad
•	 S&P bekräftar Sveriges kreditbetyg, AAA, och tillägger att utsikterna för betyget bedöms som 

stabila.
•	 S&P höjer Greklands långsiktiga kreditbetyg till B från tidigare B-, och sätter stabila utsikter för 

det nya betyget.
•	 S&P upprepar kreditbetyget AA- för Japans långsiktiga upplåning samtidigt som man upprepar 

de negativa utsikterna för kreditbetyget.
•	 S&P höjer utsikterna för Indiens kreditbetyg till stabila från negativa.
•	 Moody’s bekräftar Frankrikes kreditbetyg Aa1. Utsikterna är alltjämt negativa.

moodY’s fortsatt nEgativa utsiktEr för 
svEnska BankEr
Moody’s skriver att utsikterna för det svenska banksyste-
met är fortsatt negativa kommande 12-18 månaderna och 
upprepar därmed sin ståndpunkt från juni. Detta åter-
speglar den kommande implementeringen av bail-in-reg-
ler i BRRD- och SRM-paketen. Det finns dock omvärlds-
faktorer som påverkar de svenska bankerna positivt.  Till 
exempel kommer lågräntemiljön och den starkare ekono-
min att leda till ökad privatkonsumtion och fortsätta att 
stötta bankernas tillgångskvalitet, och denna utveckling 
bör motverka tryck från en uthålligt hög skuldsättning hos 
hushållen relaterad till boprisökningarna, skriver Moody’s.

Källa: Dagens Industri 




