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ÖKAD ORO PÅ FINANSMARKNADEN 
Efter en lång period av stigande börser har trenden efter 
sommaren vänt. Oron på finansmarknaden har ökat och 
många aktiemarknader har fallit. Den svenska börsen 
stod vid septembers slut på ungefär samma nivå som vid 
årets inledning. Under slutet av sommaren spred sig oron 
på den kinesiska aktiemarknaden till andra marknader 
och många börser föll kraftigt. Vad som tidigare avfärdats 
som en spekulationsbubbla på börsen i Shanghai växte 
till oro för en avmattning i den kinesiska ekonomin, som 
med sin ställning som världens största ekonomi står för 
en betydande del av den globala efterfrågan.

FED LÄMNAR RÄNTAN OFÖRÄNDRAD
En annan faktor som har stor påverkan på den globala fi-
nansmarknaden är spekulationerna om när den amerikan-
ska centralbanken Fed ska börja höja sin styrränta. USA:s 
ekonomi går allt bättre. De obligationsköp som inleddes 
efter finanskrisen i syfte att stimulera ekonomin har avslu-
tats och marknaden väntar nu på en första räntehöjning. 
Den amerikanska styrräntan har legat i intervallet 0-0,25 
procent sedan december 2008 och centralbanken har 
meddelat att man kommer att vara försiktig med att höja 
räntan för att inte skada återhämtningen. Räntemötet som 
hölls i september har tidigare pekats ut som ett troligt till-
fälle för den första räntehöjningen, men en fortsatt låg in-
flation i kombination med oron på den globala marknaden 
gjorde att Fed avvaktade med en höjning. Fed anser att 
den amerikanska ekonomin i princip är i balans, men att 
den svaga utvecklingen i omvärlden kan hålla tillbaka ut-
vecklingen i USA. Förväntningar om räntehöjningar i USA 
har tidigare skapat oro på marknaden eftersom en högre 
ränta ger mindre stimulans åt ekonomin. Den här gången 
ledde istället den uteblivna höjningen till fallande börser 
då Feds besked speglar en oro för tillståndet i världse-
konomin, och framförallt Kina.  
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Efter sommaren har oron på finansmarknaden tilltagit och många börser har fallit. En ökad oro för 
tillståndet i världsekonomin ledde till att USA skjuter den första räntehöjningen på framtiden. Också 
den svenska Riksbanken lämnade räntan oförändrad i september.

FORTSATT NEGATIV STYRRÄNTA I SVERIGE
Också den svenska Riksbanken höll penningpolitiskt 
möte i september. Riksbanken konstaterar att den sven-
ska konjunkturen stärks och inflationen visar en tydlig 
trend uppåt. Den ökade oron i världsekonomin har inte 
påverkat konjunktur- och inflationsförväntningarna nämn-
värt. Den expansiva penningpolitiken med en negativ styr-
ränta och köp av egna obligationer ger stöd åt den posi-
tiva utvecklingen i ekonomin. Riksbanken lämnade därför 
räntan oförändrad på -0,35 procent och fortsätter köpa 
obligationer till årets slut enligt plan. Räntan förväntas 
ligga kvar på samma nivå ett år framåt. Om inflationsut-
sikterna skulle försämras är Riksbanken beredd att göra 
penningpolitiken ännu mer expansiv. Baksidan med den 
expansiva penningpolitiken är att de låga räntorna bidrar 
till stigande bostadspriser och en ökad skuldsättning hos 
hushållen, vilket innebär en växande risk i svensk ekonomi. 
Riksbanken uppmanar därför riksdag, regering och andra 
myndigheter att vidta åtgärder för att minska den risken. 

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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