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Riksbanken sänkeR den svenska styRRäntan
Riksbanken beslutade i december att sänka den svenska 
styrräntan från 1 procent till 0,75 procent. Samtidigt jus-
terades räntebanan ner och räntehöjningar förväntas inte 
inledas förrän under början av 2015. Sänkningen motive-
ras av att inflationen för tillfället är låg och ligger långt un-
der inflationsmålet om 2 procent samt att inflationstrycket 
under det kommande året förväntas bli lägre än vad man 
tidigare bedömt. Riksbankens räntesänkning var väntad 
och många menar att den borde ha kommit tidigare och 
varit större.

tillväxten föRväntas stäRkas undeR 2014
Trots ett lågt inflationstryck spår Riksbanken att den eko-
nomiska tillväxten kommer stärkas under året.  En låg 
ränta stimulerar konsumtion och investeringar och kan 
också dämpa kronförstärkningen som tynger de svenska 
exportbolagen. En förbättrad tillväxt i omvärlden ökar ef-
terfrågan på svenska varor och tjänster vilket ger stöd åt 
sysselsättningen. Också Konjunkturinstitutet noterar en 
växande optimism. För första gången på tre år befinner 
sig alla konfidensindikatorerna över sina historiska medel-
värden samtidigt. Hushållen blir allt mer positiva både till 
den egna ekonomin och till den svenska ekonomin som 
helhet. Den positiva synen delas även av Finansdeparte-
mentet som räknar med att Sveriges BNP växer med 2,4 
procent under 2014 och att arbetslösheten sjunker. 
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2013 präglades av en försiktigt stigande optimism och året avslutades med ytterligare 
signaler om att världsekonomin blir allt mer robust. Den svenska Riksbanken sänkte visser-
ligen styrräntan som följd av en låg inflation, men flertalet prognosmakare spår en förbättrad 
tillväxt under 2014. Också den amerikanska centralbanken bedömer att ekonomin stabilise-
rats och meddelade att nedtrappningen av stödköp kommer inledas i januari. 

fed inledeR nedtRappningaR av stödköp
Sedan den amerikanska centralbanken FED i maj förra 
året meddelade att den inhemska ekonomin nu är så 
pass robust att det finns utrymme att minska stödköpen 
av obligationer har det spekulerats om när detta ska ske. 
Uttalandet om att en gradvis minskning av stödköpen är 
att vänta skapade stor oro på de finansiella marknaderna 
och positiv data har mottagits negativt då det tolkats som 
att man rör sig ett steg närmare en nedtrappning. När den 
avgående FED-chefen Ben Bernanke strax före jul slutli-
gen meddelade att stödköpen kommer minska från 85 till 
75 miljarder dollar per månad från och med januari blev 
mottagandet positivt och aktiemarknaderna steg världen 
över. De positiva reaktionerna tolkas som att kommande 
nedtrappningar redan var inprisade och att beskedet re-
ducerar en osäkerhetsfaktor. Dessutom är nedtrappning-
arna ett tecken på att den amerikanska centralbanken ser 
positivt på ekonomin. FED meddelade samtidigt att styr-
räntan kommer ligga kvar på samma låga nivå tills arbets-
lösheten sjunkit under 6,5 procent.    

kompRomiss om budgeten i usa
Tillkännagivandet om nedtrappningarna följdes av mer 
positiva nyheter från USA där demokrater och republika-
ner enats om en budget som ska gälla fram till hösten 
2015. Därmed försvinner ännu ett orosmoment och man 
undviker de kraftiga besparingar som annars trätt i kraft 
automatiskt vid årsskiftet. Överenskommelsen innefattar 
dock ingen höjning av skuldtaket, ett besked som måste 
tas innan 7 februari. 

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

fleR sänkningaR 2014
Kreditvärderingsföretaget Standard & Poor’s räknar med 
att genomföra fler sänkningar av länders kreditbetyg än 
höjningar under år 2014.

”När vi går in i 2014 är den globala kreditbilden för länder 
ungefär i linje med för ett år sedan, om än något mindre 
negativ”, skriver S&P i en rapport. Kreditvärderingsföreta-
get har visserligen färre långsiktiga kreditbetyg med ne-
gativa utsikter än tidigare, men de är alltjämt fler än de 
betyg som har positiva utsikter i alla regioner, uppges det.

”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 kreditvärderingsföretaget.

Källa: Affärsvärlden

Nyheter under december 
•	 	Moody’s	har	höjt	utsikterna	för	Spaniens	kreditbetyg	från	negativa	till	stabila.	Detta	efter	

bedömningen att de offentliga finanserna är inne i en långsam förbättringstrend. Spanien har 
i dagsläget kreditbetyget Baa3

•	 	S&P	sänkte	sitt	kreditbetyg	för	EU.	Kreditbetyget	sänks	till	AA+	från	AAA.	Utsikterna	för	det	
nya betyget anges till stabila och motiveras med att kreditvärdigheten för de 28 medlems-
länderna försämrats

•	 	S&P	upprepade	kreditbetyget	AAA	för	Storbritanniens	upplåning.	Utsikterna	är	fortsatt	 
negativa och speglar riskerna över hållbarheten för tillväxten

•	 	S&P	upprepade	sitt	kreditbetyg	BBB+	för	Irland.	Utsikterna	är	fortfarande	positiva

Källa: Thomson Reuters/ Bloomberg/ Morgan Stanley/ Nordea

bRittiska staten avyttRaR lloyds
Den brittiska staten kan komma att avyttra hela sitt inne-
hav på närmare 33 procent i storbanken Lloyds under år 
2014. 

Innehavet,	 som	 värderas	 till	 18,4	 miljarder	 pund,	 kan	
komma att säljas genom en kombination av avyttring till 
institutionella investerare och försäljning till allmänheten, 
uppges det.

I	september	sålde	den	brittiska	regeringen	en	6-procen-
tig andel i Lloyds för 75 pence per aktie. Det innebar att 
staten drog in 3,2 miljarder pund och att ägarandelen re-
ducerades till 32,7 procent. Den brittiska staten räddade 
Lloyds i samband med finanskrisen 2008.

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 193,5 -9,5

FRANKRIKE AA 40,76 0

GREKLAND B- 534,46 -109,35

ITALIEN BBB 132,62 -28,73

KINA AA- 88 +24,5

SPANIEN BBB- 109,44 -23,64

STORBRITANNIEN AAA 23,33 -2,67

SVERIGE AAA 12,67 +1

TYSKLAND AAA 17,82 +1

USA AA+ 26 -3

HANDELSBANKEN AB AA- 53,27 -1,47

SWEDBANK AB A+ 75,12 -7,02

NORDEA BANK AB AA- 48,42 -4,12

SEB AB A+ 75,97 -1,47

KOMMUNINVEST AAA n.a. -

SVENSK	EXPORTKREDIT AA+ n.a. -

JP	MORGAN	CHASE	&	CO A 66,75 -2,58

CREDIT	AGRICOLE	S.A. A 96 +5,5

SOCIETE	GENERALE A 91,5 -5,5

BARCLAYS	BANK	PLC A 86 -10

DEUTSCHE	BANK	AG A 82,33 0

GOLDMAN	SACHS	GROUP	INC A- 89,5 -8,17

MORGAN	STANLEY A- 86,75 -7,25

NATIXIS	S.A. A 100,3 +8,3

ING	BANK	N.V. A+ 78,5 -3

UBS AG A 61,33 -7,17

CREDIT	SUISSE	GROUP	AG A- 65 -8,5

ROYAL	BANK	OF	SCOTLAND	PLC A- 107,33 -11,34

BNP	PARIBAS	S.A. A+ 77,33 -2,67

COMMERZBANK	AG A- 107,33 -9

Källa: Thomson Reuters/ Bloomberg

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


