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Fallande börser till Följd av geopolitisk 
turbulens 
Oroligheterna i Ukraina, som utvecklats till en infekte-
rad situation mellan Ryssland och västvärlden, har gjort 
investerare mindre riskbenägna och upptrappningen i 
Palestina-konflikten samt den uppblossade krisen i Irak 
adderade till spänningarna på marknaderna. Flera oljebo-
lag har till följd av den senaste tidens instabilitet i irakiska 
Kurdistan valt att stoppa sin produktion i landet, vilket har 
lett till fallande aktiekurser och fortsatt stigande oljepriser. 

ryssland inFör sanktioner mot väst
Som ett svar på de ekonomiska sanktioner som EU och 
USA riktat mot landet till följd av Ukrainakrisen har nu 
Ryssland börjat införa sanktioner mot väst. Ett års import-
förbud av livsmedel från EU, USA, Kanada, Australien och 
Norge infördes i början på augusti, och det har spekule-
rats i att Ryssland även förbereder ett flygförbud över Si-
birien vilket skulle slå hårt mot flygbranschen och trafiken 
mellan Europa och Asien. Analytiker varnar för att Ryss-
lands bojkott kan ge brist på matvaror och en prischock 
på livsmedel i Ryssland, som redan står på randen till en 
recession. Till följd av Ukrainakrisen har många investe-
rare valt att lämna Rysslandsfonder och den ryska aktie-
marknaden har tappat nästan 15 procent av sitt värde i år.

sannolik nedrevidering av svensk tillväxt
Den senaste tillväxtprognosen för Sverige kommer enligt 
finansminister Anders Borg sannolikt behöva nedrevide-
ras, med anledning av att världsekonomin fortfarande 
kämpar för att återhämta sig från den utdragna krisen. 
I juli spådde regeringen att BNP-tillväxten skulle uppgå 
till 2,5 procent 2014 och till 3,1 procent 2015, vilket nu 
högst sannolikt kommer att sänkas. Vad som förvärrar 
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Den globala makromiljön präglades under juli av betydande geopolitiska oroligheter runtom i värl-
den, med fallande kurser och en osäkerhet på de finansiella marknaderna som följd. Den svenska 
aktiemarknaden påverkades av den geopolitiska oron och fortsatte ner under juli för andra måna-
den i rad.

de globala utsikterna är förväntningar om en svag åter-
hämtning i USA och växande geopolitisk oro på många 
tillväxtmarknader, vilket påverkar den svenska nettoex-
porten och skadar investeringar. Europas fortsatt höga 
skuldsättningsnivåer ses även av finansministern som 
problematiska.

svag ökning För svensk industri
Enligt preliminär statistik från SCB ökade industrins or-
deringång med 2,2 procent i juni jämfört med föregående 
månad och produktionen visade en uppgång på 1,0 pro-
cent jämfört med maj. Starkast var orderutvecklingen från 
hemmamarknaden, men trots ökningen på månadsbasis 
visade årsutvecklingen en nedgång för såväl orderut-
vecklingen som industrins produktion jämfört med mot-
svarande månad föregående år. Industriutvecklingen var 
för många en besvikelse, och hänger samman med en 
fortsatt svag efterfrågan från exportmarknader.

sänkt kpi För juli
Som väntat sjönk konsumentprisindex (KPI) för juli med 
0,3 procent jämfört med juni månad, till största del påver-
kat av sommarens klädreor samt av räntekostnader och 
logi. KPI-inflationen hamnade på 0,0 procent, en nedgång 
med 0,2 procent från föregående år men något högre än 
Riksbankens prognos. Inflationen, mätt med KPI, har nu 
legat över Riksbankens prognos två månader i rad och 
indikerar att det troligtvis inte blir några ytterligare ränte-
sänkningar.

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

argentina ställer in betalningar
Argentina ställer in betalningarna sedan en grupp argen-
tinska banker i sista minuten misslyckats med att köpa ca 
1,5 miljarder dollar av de betalningsinställda statsobliga-
tionerna från de tidigare ägarna. Ekonomiministern kall-
lade fonderna för ”gamar” som avfärdat erbjudandet från 
regeringen, men sade att det var ”omöjligt” att betala mer. 
Under månaden meddelade Standard & Poor’s och Fitch 
att man planenligt sänkt kreditbetyget för Argentina från 
CCC- till SD, selective default. Moody´s sänkte utsikterna 
för kreditbetyget Caa1 till negativa.

Källa: Nordea

Nyheter under juli månad
•  Espirito Santo International, moderbolaget till portugisiska banken Espirito Santo, ansökte i juli om 

konkursskydd 
•  S&P höjde utsikterna för Ukrainas kreditbetyg till att vara stabila, från tidigare negativa
•  Moody’s höjde Portugals kreditbetyg från Ba2 till Ba1 med stabila utsikter
•  Skulderna i Europa är nu på en rekordnivå, både som andel av BNP och antalet euro och ser ut 

att fortsätta växa, visar siffror från Eurostat. Snittskulden ligger på 93,9 % av BNP, vilket är en 
ökning med 1,4 % från förra året. Störst skuld i relation till BNP har Grekland på 174, 1 %. Även i 
Sverige har skuldbördan ökat något och ligger nu på 40,4 %

•  Moody’s har höjt kreditbetyget för Grekland med två steg till Caa1, med stabila utsikter

banco espirito santo
Centralbanken i Portugal tar kontroll över krisdrabbade 
Banco Espirito Santo SA med ett stödprogram på 4,9 
miljarder euro, rapporterar Bloomberg News. Åtgärden 
kommer att lämna aktieägare och juniora obligationsin-
nehavare med ”problemtillgångar”, medan inlåningskun-
der och innehavare av seniora obligationer kommer att 
skyddas. Vidare rapporterar Dow Jones Newswires att 
en enhet inom Espirito Santo Financial Group, Espirito 
Santo Financiere, ansökt om konkursskydd.

Källa: Nordea
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Credit update

institut/ stat kreditbetyg s&p 5 År cds spread
Förändring cds spread 1 mÅnad  
(antal baspunkter)*

BRASILIEN BBB- 156,2 +11,2

FRANKRIKE AA 38,75 +3,74

GREKLAND B- 481,51 -37,23

ITALIEN BBB 100,12 -1,16

KINA AA- 76,25 +5,75

SPANIEN BBB 66,13 -4,39

STORBRITANNIEN AAA 19,33 -0,66

SVERIGE AAA 13,67 -0,66

TYSKLAND AAA 17,52 +1,51

USA AA+ 15 +0,5

HANDELSBANKEN AB AA- 32,79 -7,82

SWEDBANK AB A+ 57 -1,5

NORDEA BANK AB AA- 41,4 +2,4

SEB AB A+ 49,79 -13,75

KOMMUNINVEST AAA n.a. -

SVENSK EXPORTKREDIT AA+ n.a. -

JP MORGAN CHASE & CO A 57,67 +2

CREDIT AGRICOLE S.A. A 67,33 -

SOCIETE GENERALE A 82 +5

BARCLAYS BANK PLC A 64,25 +3,58

DEUTSCHE BANK AG A 71,67 +6,67

GOLDMAN SACHS GROUP INC A- 81,33 +2,33

MORGAN STANLEY A- 78 +8

NATIXIS S.A. A 59 +2

ING BANK N.V. A 56,25 +0,75

UBS AG A 48 +0,33

CREDIT SUISSE GROUP AG A- 57,67 +0,34

ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC A- 77 -3,33

BNP PARIBAS S.A. A+ 63,67 -3,09

COMMERZBANK AG A- 82,67 +3,17

Källa: Thomson Reuters/ Bloomberg

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


