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ECB LANSERAR NYTT STIMULANSPAKET
Tillväxten i eurozonen går trögt och inflationen är fortsatt 
låg. Den Europeiska centralbanken (ECB) lanserar där-
för ett program för stödköp av obligationer motsvarande 
60 miljarder dollar i månaden. Programmet ska pågå i 19 
månader, fram till september 2016. Stödköpen syftar till 
att sänka räntorna och öka kreditgivningen i eurozonen, 
vilket i sin tur ska bidra till stigande inflation, tillväxt och 
investeringar och samtidigt minska arbetslösheten. Det är 
samma typ av program som har använts i USA, Storbri-
tannien och Japan efter krisen. Styrräntan behålls på 0,05 
procent. ECB:s agerande kan sätta press på Riksbanken 
att följa efter med ytterligare räntesänkningar eller alterna-
tiva stimulanser. 

ORO FÖR GREKISKT UTTRÄDE UR VALUTAUNIONEN 
Vänsteralliansen Syriza blev största parti i det grekiska va-
let och får majoritet genom att bilda regering med det hö-
gerpopulistiska Oberoende greker. Det ena partiet finns 
på vänsterkanten och det andra på högerkanten. Gemen-
samt är att de motsatt sig åtstramningspolitiken som förts 
de senaste åren. Syriza har gått till val på att kompensera 
de senaste årens hårda besparingar med sänkta skatter, 
ökade statliga utgifter och höjda minimilöner. Istället ska 
man använda stimulanser för att få fart på den ekono-
miska tillväxten. Dessutom hoppas den nya regeringen 
kunna förhandla sig till en nedskrivning av statsskulden, 
som idag ligger på 175 procent av BNP, till hälften. Grek-
land har hittills klarat av avbetalningarna på statsskulden 
tack vare nödlån från EU, ECB och IMF som beviljats med 
motkravet att landet genomför ett besparingsprogram. 
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2015 inleddes positivt med en uppgång på omkring 7 procent på den svenska börsen. I omvärlden 
fortsätter det dock att vara turbulent på många håll. Regeringsskifte i Grekland skapar återigen oro 
för ett utträde ur eurosamarbetet och på valutamarknaden chockade den schweiziska centralban-
ken genom att avskaffa valutagolvet. 

Att långivarna skulle gå med på nedskrivningar av stats-
skulden är mindre troligt om landet skulle upphöra med 
dessa besparingar. Om Grekland inte uppfyller kraven för 
fortsatta nödlån ökar risken för att landet måste ställa in 
sina betalningar och lämna eurosamarbetet. 

SCHWEIZ ÖVERGER VALUTAGOLVET
Den schweiziska centralbanken sänkte styrräntan med 
0,5 procent till -0,75 procent. Samtidigt meddelade man 
att det tidigare valutagolvet för schweizerfrancen på 1,20 
mot euron avskaffas. Det senare överraskade marknaden 
och schweizerfrancen stärkte sig kraftigt mot flera valu-
tor, räntesänkningen till trots. Valutagolvet infördes 2011 
under en period av stor osäkerhet på finansmarknaden 
och en övervärderad valuta. Centralbanken bedömer att 
Schweiz har dragit nytta av valutagolvet, men att förhål-
landena på valutamarknaden idag har förändrats och 
denna politik därmed spelat ut sin roll. 

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

RYSSLANDS KREDITBETYG SÄNKS
De tre största kreditvärderingsinstituten S&P, Moodys 
och Fitch sänker Rysslands kreditbetyg. S&P sänker kre-
ditbetyget till s.k. skräpstatus, medan Moodys och Fitch 
kreditbetyg ligger ett steg över skräpstatus. Moodys be-
vakar dock landet för ytterligare sänkning. Fallande olje-
priser, en försvagad valuta och sanktioner från omvärlden 
sätter press på den redan svaga ryska tillväxten. Också 
regeringens svaga finansiella situation, med sjunkande 
valutareserver och skatteintäkter oroar.

Nyheter under januari
•	 S&P sänker Rysslands kreditbetyg från BBB- till BB+. Utsikterna för kreditbetyget är negativa. 
•	 Fitch sänker Rysslands kreditbetyg med ett steg till BBB-.
•	 Moodys sänker Rysslands kreditbetyg till Baa3, från tidigare Baa2. 
•	 S&P sänker utsikterna för Greklands kreditbetyg, till negativa från tidigare stabila.
•	 Moodys sänker Venezuelas kreditbetyg till Caa3 från tidigare Caa1, med stabila utsikter.

S&P SÄNKER UTSIKTERNA FÖR GREKLANDS 
KREDITBETYG
Utsikterna för Greklands kreditbetyg hos S&P, som för 
närvarande är B, sänks från stabila till negativa. Sänk-
ningen motiveras av ökade risker som följd av politisk osä-
kerhet och en svag ekonomisk tillväxt. Risken att den nya 
grekiska regeringen misslyckas med att komma överens 
med kreditgivarna sätter ytterligare press på ekonomin. 
Kreditvärderingsinstitutet oroas också av ökade uttag 
från grekiska banker, vilket innebär att bankerna blir allt 
mer beroende av ECB för finansiering. S&P höjde Grek-
lands kreditbetyg till B från B- i september förra året.
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Credit update

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

BRASILIEN BBB- 219 +15

FRANKRIKE AA 44 +0,5

GREKLAND B 1382 +182

ITALIEN BBB 110 -8,23

KINA AA- 91 -10,75

SPANIEN BBB 91,5 +9,5

STORBRITANNIEN AAA 19 +0,5

SVERIGE AAA 13 +0,5

TYSKLAND AAA 16,67 +0,67

USA AA+ 14 0

HANDELSBANKEN AB AA- 45,71 -1

SWEDBANK AB A+ 56,62 -3,96

NORDEA BANK AB AA- 64,49 +4,38

SEB AB A+ 54,46 +7,46

KOMMUNINVEST AAA n.a. -

SVENSK EXPORTKREDIT AA+ n.a. -

JP MORGAN CHASE & CO A 66,33 -10,67

CREDIT AGRICOLE S.A. A 63 -4,3

SOCIETE GENERALE A 82,33 -6,17

BARCLAYS BANK PLC A 49,67 +2,67

DEUTSCHE BANK AG A 64,67 -5,33

GOLDMAN SACHS GROUP INC A- 86,67 -9,66

MORGAN STANLEY A- 77,67 -12

NATIXIS S.A. A 50,04 -4,32

ING BANK N.V. A 50,67 +0,67

UBS AG A 47,22 -0,52

CREDIT SUISSE GROUP AG BBB+ 54 -2,65

ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC A- 52 +2

BNP PARIBAS S.A. A+ 59,67 -3,66

COMMERZBANK AG A- 73 -2,33

Källa: Thomson Reuters/ Bloomberg

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


