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Kvartalsrapporterna överrasKar positivt
Bolagsrapporterna för årets första kvartal har bjudit på 
blandade resultat. Förväntningarna inför rapportsäsong-
en var relativt lågt ställda då det befarades att bolagens 
vinster skulle bli en besvikelse. De rapporter som hittills 
presenterats har dock varit bättre än befarat. Vinsterna 
har i hög utsträckning slagit förväntningarna och fram-
tidsutsikterna är överlag ljusa med förhoppningar om en 
fortsatt bred återhämtning i världsekonomin.

Fortsatt minsKade stödKöp trots lägre 
tillväxt
Amerikansk BNP växte med 0,1 procent i årstakt under 
årets första kvartal, vilket var betydligt lägre än förväntade 
1,2 procent. Den svaga tillväxten förklaras till stor del av en 
ovanligt kall vinter som hämmat konsumtionen. Privatkon-
sumtionen steg under första kvartalet med 0,3 procent 
jämfört med förväntade 2 procent. Den svagare tillväxten 
till trots fortsätter FED minska stödköpen som nu är nere 
på 45 miljarder dollar per månad. FED ser indikationer på 
att tillväxten åter har tagit fart efter vinterns inbromsning 
och man prioriterar därför att fortsätta trappa ner enligt 
plan och inte överraska marknaden med avvikelser i onö-
dan.
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Efter vissa besvikelser under första kvartalet, som delvis förklarades av en ovanligt 
kall amerikansk vinter, tyder ekonomisk data på att konjunkturen i världsekonomin 
fortsätter stärkas. Den positiva trenden syns starkast i USA och Europa. Bolagens 
vinster stärks och förtroendet för ekonomin ökar. 

eCB utlovar Fortsatt expansiv  
penningpolitiK
Den europeiska centralbanken står fast vid att man kom-
mer vidta lämpliga åtgärder för att vid behov stimulera 
den ekonomiska tillväxten och undvika att inflationen i 
eurozonen biter sig fast på en låg nivå. Sådana åtgärder 
kan vara ytterligare räntesänkningar eller obligationsköp. 
Uttalandet tolkas som att omfattande stimulanser, likt de 
som den amerikanska centralbanken genomfört, endast 
skulle bli aktuella vid en förvärrad situation. Finanskrisen 
har gjort ECB:s beslutsprocess mer komplicerad och svå-
rare att förstå vilket gjort att ECB ser ett behov av att vara 
mer tydliga i sin kommunikation för att minska osäkerhe-
ten på marknaden. 

sanKtioner slår mot den rysKa tillväxten
Ett orosmoln i den i övrigt positiva bilden av ekonomin är 
situationen i Ukraina. Proryska separatister fortsätter ge-
nomföra upplopp och ockupationer i östra Ukraina med 
upprepade krav på folkomröstning och övergång till ett 
federalt styre. Europa och USA anser att Ryssland under-
blåser krisen i Ukraina och införde under april ytterligare 
sanktioner mot Ryssland. Omvärldens sanktioner mot 
Ryssland och den geopolitiska situationen har gjort att 
IMF reviderat ner prognosen för rysk BNP för innevarande 
år från 1,3 procent till 0,2 procent. Nästa år kan BNP öka 
med cirka 1 procent, med en fortsatt inbromsning i ut-
ländska investeringar. IMF varnar dock för att det finns risk 
för att utvecklingen i Ryssland istället kan bli ännu svagare.

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 sänKer rysKa Bolag

Standard & Poor’s har efter den senaste rundan sanktio-
ner mot Ryssland sänkt kreditbetyget för flera ryska stor-
bolag, inklusive gasjätten Gazprom och oljeproducenten 
Rosneft.

Gazproms och Rosnefts  betyg har sänkts med ett steg 
till BBB-. Sänkningen följer på  det att S&P sänkt kredit-
betyget för Ryssland till samma nivå i förra veckan, vilket 
innebär att ratinginstitutet ser obligationer från Ryssland 
som likvärdiga med statspapper från länder som Ma-
rocko och Uruguay.

Betygsnivån BBB- är endast ett steg över så kallad skräp-
status. Införs skräpstatus för obligationer från ett företag 
eller ett land innebär det att många fonder enligt sina pla-
ceringsregler tvingas göra sig av med obligationerna.

Källa: Dagens Industri

Nyheter under april 
•	 Fitch	bekräftar	kreditbetyget	BBB+	för	Italien	och	höjer	utsikterna	till	stabila	från	negativa
•	 S&P	höjer	kreditbetyget	för	Cypern	till	B	från	B-,	utsikterna	höjs	till	positiva	från	stabila
•	 S&P	bekräftar	Sveriges	kreditbetyg	AAA	och	utsikterna	bedöms	vara	stabila
•	 S&P	sänker	Rysslands	kreditbetyg	till	BBB-	från	BBB,	med	negativa	utsikter
•	 	Fitch	bekräftar	kreditbetyget	BB+	för	Portugal	och	höjer	utsikterna	med	motiveringen	att	arbetet	

för att minska budgetunderskottet gått bra
•	 	S&P	bekräftar	kreditbetyget	AAA	för	Finland	men	sänker	utsikterna	till	negativa.	Svag	tillväxt	är	

motiveringen
•	 	Ukraina	har	av	Moody’s	fått	sänkt	kreditbetyg	till	Caa3	från	tidigare	Caa2.	Utsikterna	anses	

dessutom vara negativa
•	 Fitch	höjer	utsikterna	för	Cypern	till	stabila	från	tidigare	negativa

Källa: Thomson Reuters/ Bloomberg/ Morgan Stanley/ Nordea

s&p ser över europeisKa BanKer

S&P sänkte en rad europeiska bankers kreditbetygsutsik-
ter till negativa från tidigare stabila.

”Utsikterna för de systemviktiga bankerna - Nordea Bank, 
Handelsbanken, Swedbank och SEB - är negativa på 
grund av att vi förväntar oss att det statliga stödet minskar 
över de kommande två åren. En stabil ekonomisk trend 
stödjer dock vår syn om dessa bankers stabila kapital-
generering och därav rating”, skriver S&P om de svenska 
bankerna.

För Swedbank och SEB upprepar S&P det långfristiga 
kreditbetyget	A+	och	för	Nordea	Bank	och	Handelsban-
ken upprepas betyget AA-. Totalt 15 europeiska bankers 
utsikter sänks i översikten, med motiveringen att ”det ex-
traordinära statliga stödet (till bankerna) sannolikt kommer 
att minska i takt med att lagstiftarna implementerar reso-
lutionsramverk”.

Bland bankerna utöver Swedbank märktes Deutsche 
Bank, UBS, Credit Suisse och Barclays. Samtidigt höjde 
S&P det långfristiga kreditbetyget för Danske Bank till A 
från tidigare A-.

Källa: Dagens Industri
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Credit update

institut/ stat KreditBetyg s&p 5 år Cds spread
Förändring Cds spread 1 månad  
(antal BaspunKter)*

BRASILIEN BBB- 148,14 -17,19

FRANKRIKE AA 37,46 -2,01

GREKLAND B- 463,84 +62,92

ITALIEN BBB 106,16 -9,32

KINA AA- 87,67 +1,67

SPANIEN BBB- 78,55 -5,43

STORBRITANNIEN AAA 20,33 -2,47

SVERIGE AAA 14 +0,33

TYSKLAND AAA 16,17 -1,04

USA AA+ 13,67 -1,33

HANDELSBANKEN AB AA- 49,41 +0,84

SWEDBANK AB A+ 66 -3

NORDEA BANK AB AA- 44 -3

SEB AB A+ 65,1 -2,92

KOMMUNINVEST AAA n.a. -

SVENSK EXPORTKREDIT AA+ n.a. -

JP MORGAN CHASE & CO A 53,67 -1,33

CREDIT AGRICOLE S.A. A 71,67 -9,66

SOCIETE GENERALE A 85 -5,63

BARCLAYS BANK PLC A 70,63 -10,67

DEUTSCHE BANK AG A 69,33 -1

GOLDMAN SACHS GROUP INC A- 80 -8,67

MORGAN STANLEY A- 70,33 -10

NATIXIS S.A. A 64,5 -3

ING BANK N.V. A 60,5 -3,83

UBS AG A 52,5 -5,5

CREDIT SUISSE GROUP AG A- 60 -5,67

ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC A- 94 -14,33

BNP PARIBAS S.A. A+ 60,33 -10,67

COMMERZBANK AG A- 91,67 -7

Källa: Thomson Reuters/ Bloomberg

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


