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Grekland beviljas nya nödlån
Efter långdragna förhandlingar gick Grekland slutligen 
med på långivarnas åtstramningskrav och landet bevil-
jades därmed ett nytt nödlån på 86 miljarder euro. I och 
med utbetalningen av ytterligare nödlån kunde Grekland 
genomföra avbetalningar på tidigare lån från ECB och 
räddades därmed från en betalningsinställelse. Nödlånen 
betalas ut på villkor att landet genomför reformer som 
besparingar och avregleringar i ekonomin.  Greklands 
premiärminister har i förhandlingarna med långivarna gjort 
sig starkt impopulär och gått emot både tidigare vallöften 
och den egna partilinjen. Strax efter det att överenskom-
melsen slutits avgick premiärministern och utlyste nyval 
som kommer att hållas den 20 september. Premiärmin-
istern vill med nyvalet ge folket en chans att fälla sin dom 
över den nuvarande regeringens agerande i förhållande 
till långivarna. 

OrO för avmattninG i kina 
Under sommaren har nedgångarna på Shanghaibörsen 
fortsatt efter en lång och stark uppgångsfas som fått 
stöd av stimulanser från centralbanken och en våg av 
spekulationer. När stimulanserna visade sig ha en måttlig 
effekt på ekonomin och oron för avmattning i tillväxten 
blev starkare började större investerare flytta sitt kapital 
från Kina, med fallande kurser som följd. I försök att hin-
dra börsfallet har den kinesiska regeringen infört en rad 
regleringar, som dock varit verkningslösa. Under de se-
naste veckorna har Kina devalverat sin valuta i tre omgån-
gar, vilket tolkats som ytterligare tecken på att allt inte är 
som det ska i den kinesiska ekonomin. Under augusti 
spred sig oroligheterna på den kinesiska börsen till an-
dra marknader och inom loppet av några dagar upplev-
de många marknader betydande nedgångar. De flesta 
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Augusti blev en dyster månad på aktiemarknaden och vårens starka uppgångsfas är nu i princip ut-
raderad. Oron för en grekisk statsbankrutt avlöstes av oro för en avmattning i den kinesiska ekono-
min. De senaste månadernas turbulens på den kinesiska aktiemarknaden smittade till slut av sig på 
de globala finansmarknaderna, med kraftiga nedgångar som följd.

börser återhämtade sig visserligen till stor del, men oron 
kring den kinesiska ekonomin kvarstår. Det råder delade 
meningar om hur omfattande avmattningen är. Mycket 
beror på hur den kinesiska regeringen lyckas hantera situ-
ationen och i vilken utsträckning man fortsätter att stötta 
ekonomin.  En inbromsning i Kina kan skapa obalanser i 
världsekonomin och drabba exportbolag som ser en vi-
kande efterfrågan från den kinesiska marknaden. 

amerikansk tillväxt överraskande stark
Reviderade siffror visar att USA:s ekonomi växte med 3,7 
procent under andra kvartalet, vilket innebär en kraftig 
höjning från preliminärt beräknade 2,3 procent. Om den 
amerikanska centralbanken Fed höjer räntan i september, 
som tidigare varit huvudscenariot, återstår att se. Den 
starkare tillväxten, stigande konsumtion och en relativt 
stabil arbetsmarknad talar för en höjning. Samtidigt har 
Fed tidigare uttalat att en räntehöjning först kommer att bli 
aktuell när inflationsmålet om 2 procent är uppnått. Idag 
ligger inflationen på omkring 0,3 procent och pressas 
av den starka dollarn och det fallande oljepriset. Osäk-
erheten kring utvecklingen i den kinesiska ekonomin är 
också en faktor som gör att allt fler nu bedömer att Fed 
kommer att avvakta med att höja räntan. 

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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