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Utflöde av kapital från tillväxtländer
Den senaste tiden har valutorna i ett flertal tillväxtländer 
fallit kraftigt. I Argentina föll peson med 11 procent mot 
dollarn under en dag, vilket var det största raset sedan 
2002. Den argentinska centralbanken har tidigare stöd-
köpt den egna valutan för att förhindra en försvagning 
mot dollarn. Nu har landet dock inte råd att fortsätta med 
stödköpen och när man slutade försvara valutan föll pe-
son kraftig. Den sjunkande valutan förväntas spä på den 
redan höga inflationen ytterligare. Förtroendet för den ar-
gentinska valutan är fortfarande lågt sedan landet ställde 
in sina betalningar i den ekonomiska krisen i början av 
2000-talet. Också i ett flertal andra länder har valutorna 
försvagats. I ett försöka att rädda valutorna och förhindra 
ytterligare kapitalutflöden höjde flera tillväxtländer sina 
räntor, däribland Turkiet som chockhöjde räntan från 4,5 
procent till 10 procent. Effekterna blev dock kortvariga. 
Valutan stärktes tillfälligt för att sedan falla tillbaka igen. 

fed fortsätter nedtrappningen av stödköp
Allt sedan den amerikanska centralbanken meddelade 
att man avser minska stödköpen av statsobligationer har 
investerare flytt från tillväxtländer. Syftet med de ameri-
kanska stödköpen är att hålla nere räntorna för att stimu-
lera konsumtion och investeringar. När den amerikanska 
ekonomin nu går allt bättre har behovet av stimulanser 
minskat och i december inledde FED nedtrappningen. I 
slutet av januari meddelade den avgående FED-chefen 
Ben Bernanke att man fortsätter minska stödköpen med 
10 miljarder dollar. Detta är den andra sänkningen och 
stödköpen ligger nu på 65 miljarder dollar per månad. 
Minskade stödköp innebär stigande amerikanska räntor, 
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Allt sedan den amerikanska centralbanken meddelade att man avser minska stöd-
köpen av statsobligationer har investerare flytt från tillväxtländer. Under de senaste 
veckorna har oron kring tillväxtländerna förstärkts och valutorna i ett flertal länder har 
fallit kraftigt.

vilket betyder att det blir mer attraktivt att placera i dollar. 
I hur stor utsträckning valutaoron i tillväxtländer beror på 
FED:s beslut råder det dock delade meningar om. IMF 
säger i ett uttalande att oron i tillväxtländerna beror på 
problem i enskilda länder och att de inte är kopplade till 
FED:s beslut att minska stödköpen.

Bolagsrapporterna svårt att leva Upp till 
förväntningarna
I Sverige har nyheterna präglats av börsbolagens rappor-
ter som varit av blandad karaktär. Även om ett antal bolag 
överraskade på den positiva sidan har många bolag haft 
svårt att leva upp till investerarnas förväntningar. Siffror 
från Konjunkturinstitutet pekar dock på att den svenska 
konjunkturen fortsätter stärkas. Barometerindikatorn steg 
från 106,3 i december till 107,8 i januari, vilket är den hög-
sta noteringen sedan juni 2011. Också inköpschefsindex 
för den svenska industrin var överraskande starkt i januari 
och steg från 52,2 i december till 56,4 i januari.

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

s&p spår återhämtning för eUropas  
Bostadsmarknad
Huspriserna på många europeiska marknader kan börja 
stabiliseras i år med långsamt förbättrade ekonomiska 
förutsättningar. Det rapporterar S&P i den senaste under-
sökningen kring husmarknaden i Europa. 

En återhämtning ligger dock långt borta för de bostads-
marknaderna som drabbades hårdast av nedgången, 
som Spanien och Holland, med anledning av överutbud 
och fortsatt strama kreditförutsättningar. Endast den brit-
tiska husmarknaden visar en stark återhämtning, sam-
tidigt som de tyska huspriserna ser ut att vara fortsatt 
spänstiga i år, då ekonomierna utvecklas bättre än det 
europeiska genomsnittet.

”På ett övergripande plan arbetar länder globalt sett fort-
farande med att ta sig ur finanskrisen och de recessions-
förhållanden som inleddes 2009, vilket kommer fortsätta 
under 2014”, skriver S&P.

Kreditvärderingsföretaget räknar med att priserna sjunker 
med två procent under 2014, efter en beräknad nedgång 
på fem procent under 2013. Fortsatt överutbud förväntas 
sätta stopp för en återhämtning.

Källa: Affärsvärlden

Nyheter under januari 
•	 	Kreditbetyget	AAA	med	stabila	utsikter	för	Sverige	har	bekräftats	av	Fitch.	I	motiveringen	lyfts	

bland annat stabiliteten i Sveriges offentliga finanser fram 
•	 S&P	upprepade	sitt	toppbetyg	AAA	för	Tyskland.	Betyget	har	alltjämt	stabila	utsikter
•	 	S&P	sänkte	kreditbetyget	för	Ukraina	till	CCC+,	från	tidigare	B-.	Utsikterna	för	kreditbetyget	är	

negativa. Enligt S&P:s syn har den politiska instabiliteten i Ukraina eskalerat betydligt 
•	 	Moodys	sänkte	sitt	kreditbetyg	på	Ukraina	till	Caa2	från	Caa1.	Utsikterna	för	kreditbetyget	är	

negativa
•	 	Moody’s	bekräftade	Frankrikes	kreditbetyg	Aa1	med	negativa	utsikter.	Detta	motiveras	med	mins-

kad konkurrenskraft i Frankrike samt risker för ytterligare försvagningar av statsfinanserna
•	 	Moody’s	höjde	Irlands	kreditbetyg	till	Baa3	från	tidigare	Ba1	vilket	räknas	till	så	kallad	”Investment	grade”

Källa: Thomson Reuters/ Bloomberg/ Morgan Stanley/ Nordea

Brittiska Banker ser Bättre Ut
S&P bedömer att intjäningen för banker i Storbritannien 
kommer att förbättras under 2014 med stöd av den snab-
bare och starkare återhämtningen i den brittiska ekono-
miska aktiviteten som har överraskat positivt.

Kreditvärderingsföretaget bedömer att 2014 kommer att 
bli det bästa året sedan 2008 för de brittiska bankernas 
intjäning, och att bankernas kapitalisering kommer att 
fortsätta förbättras.

Branschriskerna förblir dock överlag en negativ faktor för 
bankernas betyg, uppges det. Bland de svenska stor-
bankerna har Handelsbanken en relativt stor kontorsverk-
samhet i Storbritannien.

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 205,5 +12

FRANKRIKE AA 44,38 +3,62

GREKLAND B- 575,99 +41,53

ITALIEN BBB 157,93 +25,31

KINA AA- 98 +10

SPANIEN BBB- 116,88 +7,44

STORBRITANNIEN AAA 26,54 +3,21

SVERIGE AAA 13,13 +0,46

TYSKLAND AAA 18,5 +0,68

USA AA+ 26,67 +0,67

HANDELSBANKEN AB AA- 54,75 +1,48

SWEDBANK AB A+ 79,2 +4,08

NORDEA BANK AB AA- 54,28 +5,86

SEB AB A+ 78,42 +2,45

KOMMUNINVEST AAA n.a. -

SVENSK EXPORTKREDIT AA+ n.a. -

JP	MORGAN	CHASE	&	CO A 73,6 +6,85

CREDIT	AGRICOLE	S.A. A 105,67 +9,67

SOCIETE	GENERALE A 107,3 +15,83

BARCLAYS	BANK	PLC A 100 +14

DEUTSCHE	BANK	AG A 95,33 +13,33

GOLDMAN	SACHS	GROUP	INC A- 104,6 +15,1

MORGAN STANLEY A- 100,8 +14,05

NATIXIS S.A. A 93,5 -6,8

ING BANK N.V. A 90,33 +11,83

UBS AG A 72,75 +11,42

CREDIT	SUISSE	GROUP	AG A- 76 +11

ROYAL	BANK	OF	SCOTLAND	PLC A- 122 +14,76

BNP PARIBAS S.A. A+ 90,5 +13,17

COMMERZBANK	AG A- 122 +14,76

Källa: Thomson Reuters/ Bloomberg

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


