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NEDTRAPPNING AV DE AMERIKANSKA STÖDKÖPEN
Att USA ligger längre fram än Europa i återhämtningen 
har varit påtagligt under de senaste åren, något som 
också synts i penningpolitiken.  Den amerikanska cen-
tralbanken agerade kraftfullt efter finanskrisen; räntan har 
varit närmare noll sedan december 2008 och utöver det 
har centralbanken ytterligare intervenerat på räntemark-
naden genom att köpa egna obligationer. I takt med att 
den amerikanska ekonomin återhämtat sig har central-
bankens stimulanser gradvis minskat för att under hös-
ten avslutas helt. Nedtrappningarna av de amerikanska 
stimulanserna skapade en viss oro på tillväxtmarknader. 
Med minskade stimulanser och stigande räntor blir det 
mer attraktivt att placera i USA, vilket ledde till stora ka-
pitalutflöden från tillväxtländer i början av året och kraftigt 
försvagade valutor.  

RÄNTESÄNKNINGAR I EUROPA
På den här sidan av Atlanten har stimulanserna inte varit 
lika kraftfulla. Återhämtningen har inte heller varit lika stark. 
Det har satt press på centralbankerna att agera ytterligare, 
vilket de också gjort under året. Den europeiska central-
banken sänkte räntan vid två tillfällen och styrräntan ligger 
nu på 0,05 procent. Depositräntan är negativ vilket inne-
bär att bankerna måste betala för att sätta in pengar hos 
centralbanken. ECB kommer också inleda obligationsköp 
som en ytterligare stimulansåtgärd. Också den svenska 
Riksbanken sänkte räntan vid två tillfällen under året och 
styrräntan är nu 0 procent. Räntesänkningarna motivera-
des framförallt av en svag inflation. Räntesänkningen ökar 
dock riskerna förknippade med hushållens höga skuld-
sättning. Finansinspektionen presenterade i november ett 
förslag om amorteringskrav ner till 50 procent av bosta-
dens värde för nya lån. Syftet är att dämpa de snabba 
prisuppgångarna på fastighetsmarknaden och förhindra 
en framtida fastighetskrasch. 
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Året börjar gå mot sitt slut. 2014 var ett år som präglades av historiskt låga räntor, blandade tillväxt-
prognoser och stor geopolitisk oro. I årets sista månadsbrev blickar vi tillbaka på året som gått.

ETT ÅR AV GEOPOLITISK ORO
Under våren blossade konflikten mellan Ryssland och 
Ukraina upp. I takt med att konflikten intensifierats har EU 
och USA:s sanktioner mot Ryssland trappats upp. Sank-
tionerna har varit kännbara. Den ryska centralbanken har 
reviderat ner tillväxtprognosen för 2014, kapital har flödat 
ut ur landet och rubeln har försvagats kraftigt. Den försva-
gade valutan har lett till stigande priser på importerade va-
ror, som livsmedel, vilket blivit märkbart för ryska konsu-
menter. Den oljeberoende ryska ekonomin pressas också 
av att oljepriset fallit ner till den lägsta nivån sedan 2010 
som följd av konjunkturell oro samt ett utbudsöverskott. 
Utöver konflikten i Ryssland och Ukraina har IS framryck-
ningar i Mellanöstern, stridigheter mellan Israel och Pa-
lestina och den snabba spridningen av ebolaviruset spätt 
på den geopolitiska oron ytterligare. Tillväxtprognoserna 
har varit varierande och den allmänna synen på världs-
ekonomin är alljämnt försiktigt positiv med ett antal risker 
som dröjer sig kvar. Internationella valutafonden sänkte 
den globala tillväxtprognosen till 3,3 procent 2014 och 3,8 
procent 2015.

STARK AKTIEMARKNAD ORON TILL TROTS
Tittar man på aktiemarknaden har den överlag varit skakig 
men positiv. Trots blandade prognoser har flertalet bör-
ser stigit och toppnoteringar har noterats både på den 
svenska och amerikanska börsen. Den svenska börsen 
har klättrat uppåt trots ett antal större eller mindre bakslag. 
I mitten av oktober dök börsen ner till den lägsta notering-
en på ett år, men återhämtade sig sedan. Aktiemarkna-
den har fått stöd av den expansiva penningpolitiken med 
löften om fortsatt låga räntor och riktade stimulanser som 
gynnar företagen genom en ökad potentiell efterfrågan, 
men också aktier som investeringsform relativt räntepap-
per.

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

MOODY’S SER RISKER FÖR  
KREDITVÄRDIGHETEN GLOBALT
En gradvis återhämtning i den globala ekonomin kom-
mer ge stöd för en fortsatt stabil kreditvärdighet hos värl-
dens länder under 2015, skriver kreditvärderingsföretaget 
Moody’s i en rapport. Dock ser man ett antal risker som 
kan komma att störa tillväxten och underminera kredit-
värdigheten globalt; stigande amerikanska räntor, en 
minskad tillväxt i Kina och eurozonen, fortsatta geopoli-
tiska risker och otillräckliga reformer.
 Det är framförallt den förväntade normaliseringen av 
USA:s penningpolitik med minskade stimulanser och 
stigande räntor som bedöms kunna utgöra en risk för 
kreditbetygen i stater i tillväxtregioner och eurozonen 
som är beroende av finansiering. När de amerikanska 
räntorna stiger finns en risk att kapital flödar från dessa 
länder till amerikanska obligationer, vilka bedöms vara 
mindre riskfyllda. Samtidigt kan en låg tillväxt i regionen 
samt på viktiga exportmarknader pressa kreditbetygen i 
dessa regioner. Också den geopolitiska oron vi sett under 
året kan komma att påverka kreditbetygen i de drabbade 
regionerna. Till sist är det viktigt att regeringar fortsätter 
implementera strukturella reformer för att återvinna inves-
terarnas förtroende.   

Nyheter under november månad
•	 Moody’s bekräftar att utsikterna för Kinas kreditbetyg Aa3 är fortsatt stabila
•	 Moody’s sänker Sydafrikas kreditbetyg till Baa2, endast två steg över ”skräpstatus”. Moody’s 

sänker också kreditbetyget för fem av landets största banker
•	 Standard & Poor’s bekräftar Turkiets kreditbetyg BB+ med negativa utsikter
•	 Fitch bekräftar Israels kreditbetyg A, men sänker utsikterna från positiva till stabila

STABILA KREDITUTSIKTER FÖR ASIEN
Kreditutsikterna i Asien och Stillahavsregionen är stabila 
för 2015 tack vare en viss återhämtning i utländsk efterfrå-
gan, gynnsamma valutaförhållanden och god motstånds-
kraft mot externa chocker. Moody’s räknar med fortsatta 
kapitalinflöden till regionen under 2015. En stigande ef-
terfrågan i USA förväntas gynna den asiatiska exporten. 
I Japan tyngs dock tillväxten av strukturella hinder som 
en hög skuldsättning, en trögrörlig arbetsmarknad och 
utmanande demografiska förhållanden.  I Kina förväntas 
en avmattning i tillväxten, men statliga tillväxtfrämjande 
stimulanser bör hindra en alltför stor nedgång. Avmatt-
ningen kan dock skapa kreditrisker i flera sektorer, bland 
annat inom gruv- och stålsektorn som är känsliga för en 
dämpad efterfrågan. Medan sjunkande priser på basme-
taller utgör en risk för flera länder i regionen är det fallande 
oljepriset positivt då länderna är nettoimportörer av olja. 
Sammanfattningsvis bedömer Moody’s att 19 av 22 län-
der i regionen har stabila kreditutsikter för 2015. 
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Credit update

INSTITUT/ STAT KREDITBETYG S&P 5 ÅR CDS SPREAD
FÖRÄNDRING CDS SPREAD 1 MÅNAD  
(ANTAL BASPUNKTER)*

BRASILIEN BBB- 152,06 -8,44

FRANKRIKE AA 49 0

GREKLAND B 754,22 +81,72

ITALIEN BBB 110 -4

KINA AA- 78 -1,67

SPANIEN BBB 78,83 -10,67

STORBRITANNIEN AAA 16,5 -0,5

SVERIGE AAA 11,5 -0,84

TYSKLAND AAA 16 -1,5

USA AA+ 15 -0,27

HANDELSBANKEN AB AA- 36,84 -2,01

SWEDBANK AB A+ 50,7 -2,99

NORDEA BANK AB AA- 49,54 -2,04

SEB AB A+ 42,68 -2,68

KOMMUNINVEST AAA n.a. -

SVENSK EXPORTKREDIT AA+ n.a. -

JP MORGAN CHASE & CO A 53 -3,67

CREDIT AGRICOLE S.A. A 57,33 -7,17

SOCIETE GENERALE A 65,67 -10,83

BARCLAYS BANK PLC A 48,5 -8,17

DEUTSCHE BANK AG A 67,33 -5,17

GOLDMAN SACHS GROUP INC A- 76,5 -2,83

MORGAN STANLEY A- 73,5 -3,5

NATIXIS S.A. A 51,04 -5,53

ING BANK N.V. A 44 -3,5

UBS AG A 40,23 -3,27

CREDIT SUISSE GROUP AG A- 45,33 -7,67

ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC A- 52,5 -10,5

BNP PARIBAS S.A. A+ 54,67 -5,33

COMMERZBANK AG A- 71,33 -7,67

Källa: Thomson Reuters/ Bloomberg

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


