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Tillfällig lösning i UsA
När månaden inleddes var USA:s statliga verksamhet 
stängd på grund av att man inte lyckats enas om den nya 
budgeten.  Först drygt två veckor in i oktober när landets 
statsskuld var på väg att slå i taket lyckades demokrater 
och republikaner enas om en lösning, om än tillfällig. Det 
förslag som röstades igenom i senaten innebär att statlig 
verksamhet kan öppna igen till och med den 15 januari 
och att skuldtaket höjs till och med den 7 februari. Under 
perioden fram till dess ska en kommission arbeta fram 
en mer långsiktig lösning. Finansmarknaderna reagerade 
positivt på beskedet om en tillfällig överenskommelse, 
även om det i hög grad låg i linje med förväntningarna. 
Faktum kvarstår dock att USA befinner sig i en situation 
med en stadigt växande statsskuld. 

nominering Av ny cenTrAlbAnkschef i UsA
USA spelar onekligen en betydande roll i världsekonomin 
och chefen för den amerikanska centralbanken är såle-
des en av världens mest inflytelserika personer. Den nu-
varande chefen Ben Bernanke lämnar sin post i januari 
och i oktober nominerades Janet Yellen till ny kandidat för 
posten.  Yellen är idag ordförande i FED och har haft stort 
stöd såväl bland framstående politiker som ekonomer. 
Hon har stått bakom den expansiva penningpolitik med 
låga räntor och stödköp av obligationer som FED bedrivit 
under Bernankes ledning och ska också ha verkat för en 
ökad öppenhet och transparens i Centralbankens arbete. 
Yellen anses stå för stabilitet och kontinuitet och nomine-
ringen gladde marknaden. 
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Utvecklingen i USA fortsatte spela en betydande roll för de finansiella marknaderna under 
oktober. I elfte timmen nåddes en överenskommelse som gjorde att man undvek att slå i 
skuldtaket och att den statliga verksamheten återigen kunde öppnas.  

långsAm förbäTTring på  
ArbeTsmArknAden
Den amerikanska centralbanken har sysselsättning och 
inflation som riktlinje för hur länge den expansiva penning-
politiken ska fortgå och sysselsättningsstatistiken är där-
för av stort intresse. Arbetslöshetssiffrorna för september 
visade att arbetslösheten ligger kvar på i princip samma 
nivå som tidigare, 7,2 procent, och att 148 000 nya jobb 
skapades i september, vilket var lägre än förväntat. Siff-
rorna visar att den amerikanska ekonomin stärks, men att 
det sker i en långsam takt. En av de branscher som ut-
vecklas bäst är byggbranschen där ökningen av nya jobb 
var den största på 6 månader. FED meddelade i slutet av 
månaden att räntan lämnas oförändrad och att stödkö-
pen fortgår i samma takt som tidigare. 

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

drygT 150 miljArder kronor i förlorAd 
TillväxT 
Det var priset för att hålla amerikanska staten stängd i 16 
dagar, enligt ratingbolaget Standard & Poor’s. Det är inte 
bara Washingtons caféer och restauranger som gapat 
tomma. Även turistattraktionerna i statens nationalparker 
har varit öde till följd av att den amerikanska staten stäng-
de merparten av sin verksamhet under 16 dagar. Beslutet 
har även drabbat många stora och små bolag med staten 
som viktig kund. I många fall rör det sig om förlorade in-
täkter som inte kommer tillbaka. 

Enligt ratingbolaget Standard  & Poor’s har stängningen 
av statlig verksamhet hyvlat bort 0,6 procentenheter av 
BNP-tillväxten under årets fjärde kvartal, eller motsvaran-
de 154 miljarder kronor (24 miljarder dollar). Prognosbo-
laget IHS Inc har en liknande syn. De har skruvat ner sin 
tillväxtprognos för fjärde kvartalet till 1,6 procent, från 2,2 
procent i september.

Källa: Dagens Industri

Nyheter under oktober 
•	 	Moody’s	sänker	utsikterna	för	Brasiliens	kreditbetyg,	Baa2,	till	stabila	från	positiva	
•	 	Moody’s	höjde	kreditbetyget	för	Filippinerna	med	ett	steg	till	Baa3	vilket	ger	landet	 

investment grade status 
•	 	Fitch	placerar	USA:s	kreditbetyg	AAA	på	bevakningslistan	för	en	eventuell	sänkning	
•	 	S&P	har	bekräftat	Japans	kreditbetyg	som	är	AA-/A-1	med	negativa	utsikter.	 

Detta motiveras med att det finns finanspolitiska risker på medellång sikt 
•	 Moody’s	behåller	betyget	för	Nya	Zeeland	på	AAA
•	 	Skuldtaket	i	den	amerikanska	budgeten	höjs	till	och	med	den	7	februari	och	den	statliga	

verksamheten öppnas återigen till och med den 15 januari vilket gör att USA tillfälligt  
undviker betalningsinställelse

Källa: Thomson Reuters/ Bloomberg/ Morgan Stanley/ Nordea

fiTch säTTer UsA:s krediTbeTyg  
Under bevAkning 
Orsaken är att USA inte lyckats höja skuldtaket i tillräck-
ligt god tid. ”Den politiska balansgången och reducerade 
flexibiliteten i finansieringen kan öka risken för en ame-
rikansk default (betalningsinställelse)”, skrev Fitch i ett 
pressmeddelande.

Fitch skrev vidare att det amerikanska finansdepartemen-
tet skulle kunna hamna i ett läge där det inte kan prioritera 
betalningar på statsskulden över andra betalningsåtagan-
den, ”Och det är oklart om de ens har legala möjligheter 
att göra det.

Bevakningen beräknas vara klar under första kvartalet 
2014.

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 180,67 +5,67

FRANKRIKE AA+ 45,88 -21,52

GREKLAND B- 637,68 -279,37

ITALIEN BBB 200 -57,67

KINA AA- 81 -2,5

SPANIEN BBB- 168 -49

STORBRITANNIEN AAA 25,33 -5,07

SVERIGE AAA 12,33 -2,17

TYSKLAND AAA 15,69 -6,81

USA AA+ 29 -1,67

HANDELSBANKEN AB AA- 59,43 -5,22

SWEDBANK AB A+ 81,67 -19,04

NORDEA BANK AB AA- 55,91 -13,73

SEB AB A+ 83,33 -8,35

KOMMUNINVEST AAA n.a. -

SVENSK EXPORTKREDIT AA+ n.a. -

JP	MORGAN	CHASE	&	CO A 83,13 -5,87

CREDIT AGRICOLE S.A. A 116,67 -33,33

SOCIETE GENERALE A 111,33 -34,17

BARCLAYS BANK PLC A 110,2 -12,47

DEUTSCHE BANK AG A 90,67 -12,83

GOLDMAN	SACHS	GROUP	INC A- 112,67 -12

MORGAN	STANLEY A- 110,33 -22,67

NATIXIS S.A. A 132,64 -23,88

ING BANK N.V. A+ 96,33 -19,67

UBS AG A 74,33 -10,67

CREDIT SUISSE GROUP AG A- 82,67 -11,83

ROYAL BANK OF SCOTLAND 
PLC

A 137,91 -11,76

BNP PARIBAS S.A. A+ 92 -27

COMMERZBANK	AG A- 134 -21

Källa: Thomson Reuters/ Bloomberg

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


