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ECB sänkEr räntan
Den europeiska centralbanken sänkte i november styr-
räntan från 0,5 procent till 0,25 procent.  Räntesänkning-
en överraskade marknaden och både euron och räntorna 
föll medan de ledande börserna i Europa steg. Ränte-
sänkningen motiveras framförallt av den låga inflationen. 
I oktober uppgick inflationen i eurozonen till 0,7 procent 
i årstakt, vilket är den lägsta nivån på nästan fyra år och 
en bra bit under inflationsmålet som ligger strax under 
2 procent. ECB-chefen meddelade också att man kan 
komma att använda ytterligare stimulanser om det skulle 
vara nödvändigt.  

stark krona slår mot svEnska  
ExportBolag
ECB:s räntesänkning gör att gapet mellan svenska och 
europeiska räntor växer ytterligare, vilket gör att kronan 
fortsätter stärkas mot euron. Från den svenska export-
industrin kommer nu påtryckningar på Riksbanken att 
sänka räntan då den starka valutan försämrar exportbola-
gens konkurrenskraft på världsmarknaden. Det som talar 
emot en sänkning av den svenska styrräntan är hushål-
lens höga skuldsättning.
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Den europeiska centralbanken sänkte oväntat styrräntan som följd av en låg inflation i 
eurozonen. Nu ökar påtryckningarna på Riksbanken att följa efter, då den starka kronan 
slår hårt mot exportnäringen. En svag BNP-tillväxt under tredje kvartalet motiverar också en 
räntesänkning samtidigt som hushållens höga skuldsättning talar för det motsatta.     

lagEravvECklingar dämpar Bnp-tillväxtEn
Sveriges BNP växte med 0,1 procent under tredje kvar-
talet jämfört med föregående kvartal, vilket var sämre än 
väntat. Jämfört med tredje kvartalet i fjol steg BNP med 
0,3 procent. Den svaga tillväxten förklaras framförallt av 
lageravvecklingar i industrin, vilket beräknas ha dragit ner 
BNP med 1,6 procentenheter. Det som drar upp BNP är 
istället hushållens konsumtion som bidrog med 1,1 pro-
centenheter. I samband med att BNP-siffrorna för tredje 
kvartalet presenterades reviderades siffrorna för första 
och andra kvartalet upp med 0,3 respektive 0,5 procent-
enheter. 

konjunkturBaromEtErn indikErar  
positivarE tongångar
Om tillväxt- och inflationssiffror ger en relativt dyster bild 
av den svenska ekonomin är Konjunkturinstitutets baro-
meter mer positiv. Barometerindikatorn steg 2,4 enheter i 
november och har därmed ökat med drygt 12 enheter de 
senaste sex månaderna. Alla indikatorer utom den för pri-
vata tjänstenäringar utvecklades positivt. Den största ök-
ningen noterades i indikatorn för tillverkningsindustrin som 
steg med drygt 4 enheter, medan indikatorn för privata 
tjänstenäringar minskade 0,6 enheter. Med ett undantag 
ligger alla konfidensindikatorerna över sina historiska ge-
nomsnitt.

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.

 
Månadsbrev
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Credit update

grEkland är En tillväxtmarknad
Grekland är inte längre en utvecklad marknad utan klassi-
ficeras i indexsammanhang numera som tillväxtland enligt 
Standard & Poor’s och Dow Jones.

Efter de senaste årens ekonomiska kris förtjänar landet 
inte längre epitetet ”utvecklad marknad” (developed mar-
ket) i indexsammanhang. Det innebär att Aten-börsen inte 
kommer att finnas med bland börser som London, Tokyo, 
New York och Stockholm i exempelvis globala aktieindex 
från S&P/Dow Jones.

I stället ses Grekland tillsammans med länder som Ma-
rocko, Taiwan och Egypten i kategorin tillväxtländer 
(emerging markets). Några av de skäl S&P/Dow Jones 
uppger som orsaker till förändringen är att marknadens 
storlek minskat dramatiskt, marknadens funktionssätt 
halkat efter om man jämför med typiskt utvecklade mark-
nader och att landets kreditbetyg är för lågt.

Källa: Dagens Industri

Nyheter under november 
•	 	S&P	nedgraderade	Frankrikes	rating	till	AA	från	AA+.	 

Huvudorsaken som anges är att Frankrikes reformarbete går trögt och att tillväxten är svag
•	 Moody’s	höjde	utsikterna	för	Portugals	kreditbetyg	(Ba3)	från	negativa	till	stabila
•	 Fitch	höjde	utsikterna	för	åtta	spanska	bankers	kreditbetyg	från	negativa	till	stabila	
•	 	Moody’s	har	sänkt	kreditbetyget	för	Morgan	Stanley,	Goldman	Sachs	och	JPMorgan	ett	

steg till Baa1, Baa2 respektive A3. Moody’s menar att det är mindre sannolikt att regeringen 
räddar bankerna om de hamnar i svårigheter

•	 S&P	nedgraderade	Royal	Bank	of	Scotland	Plc	från	A	till	A-
•	 	S&P	sänkte	Nederländernas	kreditbetyg	från	AAA	till	AA+	med	motiveringen	att	tillväxtutsik-

terna	är	svagare	än	väntat.	Samtidigt	höjde	man	Cyperns	betyg	från	CCC+	till	B-
•	 Moody’s	höjde	kreditbetyget	för	Grekland	två	steg	till	Caa3	från	C

Källa: Thomson Reuters/ Bloomberg/ Morgan Stanley/ Nordea

grEkland måstE lEvErEra rEformEr
För att eurogruppen ska godkänna nästa delutbetalning 
till Grekland i december så måste landet leverera reformer. 
Åtgärder för att täcka budgetgapet för 2014-2015 och en 
förbättrad privatiseringsprocess är några av de åtgärder 
som krävs. 

Vidare måste Grekland även driva igenom ett antal struk-
turreformer, som att förändra skattesystemet, öka kon-
kurrensen på tjänstemarknaden samt minska antalet an-
ställda i den offentliga sektorn.

Jeroen Dijsselbloem, eurogruppens ordförande, sa vid en 
presskonferens efter ett möte med eurogruppen att det 
blir svårt att fatta ett beslut om utbetalningen.

Källa: Affärsvärlden
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Credit update

institut/ stat krEditBEtYg s&p 5 år Cds sprEad
fÖrändring Cds sprEad 1 månad  
(antal BaspunktEr)*

BRASILIEN BBB 203 +22,33

FRANKRIKE AA 41,1 -4,78

GREKLAND B- 644,06 +6,38

ITALIEN BBB 161,35 -38,65

KINA AA- 63,5 -17,5

SPANIEN BBB- 133,08 -34,92

STORBRITANNIEN AAA 26 +0,67

SVERIGE AAA 11,67 -0,66

TYSKLAND AAA 16,78 +1,1

USA AA+ 29 0

HANDELSBANKEN AB AA- 54,74 -4,69

SWEDBANK AB A+ 82,14 +0,47

NORDEA BANK AB AA- 52,54 -3,37

SEB AB A+ 77,44 -5,89

KOMMUNINVEST AAA n.a. -

SVENSK EXPORTKREDIT AA+ n.a. -

JP MORGAN CHASE & CO A 69,33 -13,8

CREDIT AGRICOLE S.A. A 101,5 -15,17

SOCIETE GENERALE A 97 -14,33

BARCLAYS BANK PLC A 96 -14,2

DEUTSCHE BANK AG A 82 -8,67

GOLDMAN SACHS GROUP INC A- 97,67 -15

MORGAN STANLEY A- 94 -16,33

NATIXIS S.A. A 92 -40,64

ING BANK N.V. A+ 81,5 -14,83

UBS AG A 68,5 -5,83

CREDIT SUISSE GROUP AG A- 73,5 -9,17

ROYAL BANK OF SCOTLAND 
PLC

A- 118,67 -19,24

BNP PARIBAS S.A. A+ 80 -12

COMMERZBANK AG A- 116,33 -17,67

Källa: Thomson Reuters/ Bloomberg

* Förändringen visas i antalet baspunkter istället för i procent där 100 baspunkter representerar 1% spread


