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Ryssland utesluts uR G8
Sedan Rysslands annektering av Krimhalvön har kritiken 
från omvärlden intensifierats. Ledarna för G7-länderna 
fördömer Rysslands agerande. En av konsekvenserna blir 
att Ryssland utesluts ur G8-gruppen och att sommarens 
möte i Sotji ställs in. Istället träffas övriga länder för ett 
möte i Bryssel. G8 blir alltså G7 och består nu av Frank-
rike, Italien, Japan, Kanada, Storbritannien, Tyskland och 
USA. 

sanktioneR mot Ryssland
Världens ledande ekonomier diskuterar också skärpta 
sanktioner mot Ryssland. Sanktionerna har hittills fram-
förallt varit riktade mot personer som anses bära ansvar 
för annekteringen av Krim. Fortsatta sanktioner vill om-
världen främst rikta mot energisektorn, som är den sek-
tor som är viktigast för den ryska ekonomin. Den ryska 
ekonomin drivs till stor del av export av olja och naturgas. 
Samtidigt är många länder, framförallt i Europa, beroen-
de av importen från Ryssland och hårda sanktioner mot 
energisektorn skulle därför inte vara helt oproblematiska. 
Med anledning av detta har USA och EU inlett ett sam-
arbete för att göra Europa mindre beroende av energiför-
sörjning från Ryssland. Världsbanken tror att en ihållande 
Ukrainakris kan ge en rysk recession på 1,8 procent i år, 
även utan breda sanktioner. 

Stora Badhusgatan 18-20 | 411 21 Göteborg | Tel 031-68 82 90 | www.strukturinvest.se

Sedan Rysslands annektering av Krimhalvön har kritiken från omvärlden intensifierats. 
Världens ledande ekonomier har inlett sanktioner mot Ryssland och undersöker hur 
beroendet av rysk olja och gas kan minska. 

Fed FoRtsätteR minska stödköpen
Janet Yellen höll i mars sin första presskonferens som chef 
för USA:s centralbank. Som väntat minskar FED stöd-
köpen av obligationer med ytterligare 10 miljarder dollar 
i månaden. Stödköpen förväntas vara helt avslutade till 
hösten eftersom man bedömer att tillväxten kan bibehål-
las utan stimulanser. Yellens besked om att man räknar 
med att styrräntan kommer att höjas omkring sex må-
nader efter att stödköpen avvecklats överraskade dock 
marknaden, några sådana konkreta besked har tidigare 
inte givits. Beskedet tolkades som att FED nu bedömer 
att en räntehöjning kommer tidigare än vad man räknat 
med och fick aktiemarknaden att vända nedåt. 

konjunktuRinstitutet FöRespRåkaR en  
RäntesänkninG 
Konjunkturinstitutet (KI) är optimistiska kring den svenska 
ekonomin. Sveriges ekonomi växte snabbast i Europa 
under fjärde kvartalet förra året och även om et delvis 
berodde på tillfälliga faktorer bedömer KI ändå att det 
markerar att konjunkturen gradvis stärks. Arbetslösheten 
förväntas sjunka och en minskad ekonomisk osäkerhet, 
skattesänkningar och en expansiv penningpolitik väntas 
ge en ökad konsumtion. Svensk BNP förväntas växa med 
2,6 procent i år och 3 procent nästa år. KI uppmanar dock 
Riksbanken att sänka styrräntan i april och att hålla rän-
tan låg under en längre tid framöver. En lägre ränta anses 
nödvändig för att man ska närma sig inflationsmålet och 
undvika att den svenska kronan blir allt för stark. Riksban-
ken kritiseras liksom tidigare för att låta hushållens höga 
skuldsättning styra räntepolitiken i en allt för stor utsträck-
ning.

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

stResstesteR i usa

Vid Federal Reserves stresstest av de 30 amerikanska 
storbankerna så klarade 29 av dem minimikraven för ka-
pitaltäckning. Den enda bank som inte klarade kraven var 
Zions Bancorporation. Enligt Fed är de största bankerna 
generellt sett bättre positionerade mot extrema ekono-
miska nedgångar än för fem år sedan.

Fem av de 30 bankerna i USA underkändes i Federal Re-
serves stresstester med anledning av bristande kapital-
planer. De fem bankerna som underkändes är; Citigroup, 
Zions Bancorporation samt de amerikanska filialerna till 
Royal Bank of Scotland, HSBC Holdings och Banco San-
tander.

Källa: Nordea

Nyheter under mars 
•	 	Moody’s	sänkte	RBS	från	A3	till	Baa1	med	negativa	utsikter.	Det	långsiktiga	betyget	sänktes	

också från Baa1 till Baa2
•	 Fitch	bekräftade	USA:s	kreditbetyg	AAA	och	utsikterna	för	kreditbetyget	är	stabila
•	 Moodys	sänkte	utsikterna	för	Kroatiens	kreditbetyg	till	negativa	från	tidigare	stabila
•	 	S&P	sänkte	kreditbetyget	för	Brasilien	till	BBB-	från	BBB	med	stabila	utsikter.	Motiveringen	är	

svag ekonomisk tillväxt, ökad skuldsättning och sjunkande politisk trovärdighet
•	 	Utsikterna	för	Rysslands	kreditbetyg	sänktes	från	tidigare	stabila	till	negativa	av	Fitch	och	S&P
•	 Moody’s	sänkte	sin	långsiktiga	kreditrating	för	Argentina	till	Caa1,	från	tidigare	B3
•	 Tyskland	behåller	sin	AAA-rating,	och	Moody’s	höjde	utsikterna	från	negativa	till	stabila
•	 	S&P	bekräftar	AAA	med	stabila	utsikter	för	Sverige.	Enligt	S&P	har	Sverige	en	rik,	konkurrens-

kraftig och diversifierad ekonomi

Källa: Thomson Reuters/ Bloomberg/ Morgan Stanley/ Nordea

s&p sänkeR Ryssland?

Ratinginstitutet	Standard	&	Poor’s	(S&P)	varnar	för	att	det	
kan bli aktuellt att sänka Rysslands kreditbetyg från BBB, 
vilket är två steg över så kallad skräpstatus.

”Vi bevakar utvecklingen och kan komma att agera om 
vi	finner	det	lämpligt”,	skriver	S&P	i	ett	skriftligt	uttalande	
enligt Reuters.

I	februari	sänkte	S&P	Ukrainas	kreditbetyg	till	CCC	med	
negativa utsikter och varnade samtidigt för att Ukraina 
kan få problem att sköta sina betalningar.

Källa: Dagens Industri
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Credit update

institut/ stat kReditBetyG s&p 5 åR Cds spRead
FöRändRinG Cds spRead 1 månad  
(antal BaspunkteR)*

BRASILIEN BBB- 165,33 -10

FRANKRIKE AA 39,47 -2,9

GREKLAND B- 400,92 -48,66

ITALIEN BBB 115,48 -20,3

KINA AA- 86 -5,5

SPANIEN BBB- 83,98 -26,99

STORBRITANNIEN AAA 22,8 -0,2

SVERIGE AAA 13,67 -0,83

TYSKLAND AAA 17,21 -1,15

USA AA+ 15 -10

HANDELSBANKEN AB AA- 49,41 +0,84

SWEDBANK AB A+ 66 -3

NORDEA BANK AB AA- 47 -1,59

SEB AB A+ 68,02 -0,47

KOMMUNINVEST AAA n.a. -

SVENSK EXPORTKREDIT AA+ n.a. -

JP	MORGAN	CHASE	&	CO A 55 -6

CREDIT AGRICOLE S.A. A 81,33 -9,17

SOCIETE GENERALE A 90,63 -1,63

BARCLAYS BANK PLC A 81 -14

DEUTSCHE BANK AG A 70,33 -18,17

GOLDMAN SACHS GROUP INC A- 88,67 -3,73

MORGAN STANLEY A- 80,33 -8,47

NATIXIS S.A. A 67,5 -11,5

ING BANK N.V. A 64,33 -18

UBS AG A 58 -8,5

CREDIT SUISSE GROUP AG A- 65,67 -7,83

ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC A- 108,33 -8,17

BNP PARIBAS S.A. A+ 71 -10

COMMERZBANK AG A- 98,67 -11,83

Källa: Thomson Reuters/ Bloomberg

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


