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Utvecklingen i Ukraina skapar oro
Den senaste utvecklingen i Ukraina har ökat oron för en 
politisk och ekonomisk kris som sprider sig också utan-
för Ukraina och Ryssland. Sedan Ryssland meddelat att 
man öppnar för en militär invasion av Ukraina har investe-
rare flytt den ryska aktiemarknaden och börsen har fallit 
kraftigt. Rubeln har försvagats mot dollarn och oljepriset 
har stigit. Oron har också smittat av sig på andra aktie-
marknader. Rysslands agerande har bildat en spricka i 
G8-gruppen och flera länder har hoppat av förberedel-
serna inför sommarens G8-möte i Sotji.

tillväxten för eUropa revideras Upp
Den eskalerande krisen i Ukraina kommer i en tid då ut-
sikterna för den europeiska ekonomin överlag blivit allt 
mer positiva. Förtroendet för ekonomin stiger och EU-
kommissionen har höjt tillväxtprognosen för de europe-
iska ekonomierna. Tillväxten förväntas stärkas något tack 
vare en stark inhemsk efterfrågan och sysselsättningen 
beräknas öka. Tillväxten förväntas också bli mer balan-
serad mellan olika regioner. Kommissionen betonar dock 
vikten av fortsatta ekonomiska reformer för att ge stöd åt 
den ekomiska återhämtningen och sysselsättningen. 
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Den ekonomiska tillväxten fortsätter stabiliseras både i Sverige och runtom i Europa. 
Under den senaste veckan har dock den upptrappade krisen i Ukraina lett till en 
ökad politisk oro, vilket smittat av sig på aktiemarknaden. 

starka svenska Bnp-siffror
Sverige tillhör de länder i Europa som har starkast tillväxt. 
Under det fjärde kvartalet steg BNP med 3,1 procent jäm-
fört med samma kvartal föregående år, vilket var högre än 
väntat. Tillväxten för helåret 2013 landade på 1,5 procent 
och tillväxten förväntas fortsätta stärkas under året. Un-
der en konjunkturuppgång drivs den svenska ekonomin 
normalt av en växande export, men nu är det framförallt 
hushållen som driver tillväxten. Hushållen har haft en god 
inkomstutveckling och den låga räntan stimulerar kon-
sumtion och investeringar.

svagare statistik från Usa
Den amerikanska ekonomin har under det senaste året 
utvecklats stabilt och den amerikanska centralbanken 
har börjat minska stödköpen av obligationer. På senare 
tid har det dock kommit en del svagare amerikansk sta-
tistik, något som delvis förklaras av onormalt kallt väder. 
Chefen för den amerikanska centralbanken, Janet Yellen, 
konstaterar att den ekonomiska utvecklingen under en tid 
varit svagare än man räknat med, men att man inte ser 
några betydande risker för den amerikanska ekonomin. 
FED räknar med att tillväxten kommer att stiga långsamt 
under detta och nästa år och att arbetslösheten fortsätter 
sjunka. Om ekonomin utvecklas som man tänkt beräk-
nar man att stödköpen kan avslutas under nästa vår, men 
takten för nedtrappningar är beroende av utvecklingen 
i ekonomin och kan komma att förändras om förutsätt-
ningarna förändras. 

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

krisen i Ukraina
Krisen i Ukraina slår så hårt mot en redan ansträngd 
ekonomi att om det fortsätter så här blir landet bankrutt, 
förutspår S&P. ”Vi håller nu för troligt att Ukraina ställer 
in betalningarna om omständigheterna inte tydligt förbätt-
ras”, skriver S&P, och tillägger att någon ljusning inte finns 
i sikte.

Valutareserven i Ukraina har krympt till kritiska nivåer ef-
ter de senaste månadernas oroligheter. Ryssland lovade 
i december Ukraina nödlån på totalt 15 miljarder dollar. 
Ryssland har lovat att köpa obligationer för 2 miljarder 
dollar, men Moskva drar nu ut på transaktionen.

– Ukraina är beroende av att få fortsatta lån från Ryssland. 
Om Ryssland skulle bestämma sig för att inte betala ut 
den resterande delen av lånet blir det med största san-
nolikhet en betalningsinställelse, säger Andreas Johnson, 
Östeuropakännare på SEB.

– Ryssland kommer troligen bara betala ut lånet om regi-
men sitter kvar. Om det skulle bli ett läge där Janukovytj 
tvingas avgå är det inte säkert att Ryssland skulle betala 
ut lånet. Och då är det ett väldigt besvärligt läge. Då är 
frågan om Ukraina kan få hjälp från EU eller IMF istället.

Nyheter under februari 
•	 	Moody’s	upprepade	sitt	toppbetyg	AAA	för	Tyskland.	Utsikterna	höjs	från	negativa	till	stabila
•	 	S&P	sänkte	kreditbetyget	ytterligare	för	Ukraina	till	CCC,	från	tidigare	CCC+.	Negativa	utsikter	
•	 	Moody’s	höjde	Spaniens	långsiktiga	kreditbetyg	till	Baa2	från	tidigare	Baa3
•	 	Fitch	sänkte	kreditbetyget	för	Ukraina	med	negativa	utsikter	till	CCC	från	B-.	Anledningen	är	

ökade politiska risker och minskad tillgång till finansiering från utlandet
•	 	S&P	har	ändrat	Turkiets	utsikter	från	stabila	till	negativa	på	grund	av	oförutsägbart	politiskt	kli-

mat. S&P menar att det finns risk för ”hård ekonomisk landning”
•	 	Moody’s	uppgraderar	Mexiko	till	A-rating.	Mexiko	är	det	andra	landet	i	Latinamerika	att	uppnå	

denna rating
•	 	Fitch	upprepar	sitt	betyg	BBB+	med	stabila	utsikter	för	Irland
•	 	Moodys	upprepar	kreditbetyget	Aaa	för	Norge	med	stabila	utsikter

Källa: Thomson Reuters/ Bloomberg/ Morgan Stanley/ Nordea

Kanske är ett samarbete mellan IMF och EU möjligt. 
Ukraina var på väg att skriva under ett handelsavtal med 
EU i höstas.

– Det är ingen tvekan om att Ukrainas tillväxt har gått ner 
och kommer gå ner ytterligare till följd av de pågående 
oroligheterna. Det är en ganska väsentlig risk för stats-
bankrutt och en större för en devalvering av valutan, säger 
Lars	Christensen,	 chefsanalytiker	 på	Danske	 bank	 och	
expert på tillväxtmarknader i Östeuropa.

Räntorna på landets statspapper har stigit snabbt och 
kostnaden för att försäkra sig mot inställda betalningar i 
Ukraina nådde den högsta nivån sedan december 2009.

Drygt en tredjedel av alla lån i Ukraina är i utländsk valuta. 
En kraftig devalvering av landets valuta, hryvnian, skulle 
därmed ställa mängder av ukrainska hushåll och företag 
på randen till konkurs. Enbart genom konstgjord andning 
i form av interventioner från centralbanken har kursen hit-
tills hållits på rimliga nivåer.

– EU är väldigt intresserat av att Ukraina ska vända sig 
mot EU snarare än Ryssland, så EU kan nog vara redo 
att göra insatser för att Ukraina inte ska gå bankrutt. Det 
skulle i så fall bli ett samarbete mellan EU och IMF.

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 175,33 -30,17

FRANKRIKE AA 42,37 -2,01

GREKLAND B- 449,58 -126,41

ITALIEN BBB 135,7 -22,23

KINA AA- 91,5 -6,5

SPANIEN BBB- 110,97 -5,91

STORBRITANNIEN AAA 23 -3,65

SVERIGE AAA 14,5 +1,37

TYSKLAND AAA 18,36 -0,15

USA AA+ 25 -1,67

HANDELSBANKEN	AB AA- 48,57 -6,18

SWEDBANK AB A+ 69 -10,2

NORDEA BANK AB AA- 48,59 -5,69

SEB AB A+ 68,55 -9,87

KOMMUNINVEST AAA n.a. -

SVENSK EXPORTKREDIT AA+ n.a. -

JP MORGAN CHASE & CO A 61 -12,6

CREDIT	AGRICOLE	S.A. A 90,5 -15,17

SOCIETE	GENERALE A 92,3 -14,63

BARCLAYS	BANK	PLC A 95 -5

DEUTSCHE BANK AG A 88,5 -6,83

GOLDMAN	SACHS	GROUP	INC A- 92,4 -12,2

MORGAN	STANLEY A- 88,8 -12

NATIXIS S.A. A 79 -14,5

ING BANK N.V. A 82,33 -8

UBS AG A 66,5 -6,25

CREDIT SUISSE GROUP AG A- 73,5 -2,5

ROYAL	BANK	OF	SCOTLAND	PLC A- 116,5 -5,5

BNP PARIBAS S.A. A+ 81 -9,5

COMMERZBANK AG A- 110,5 -11,5

Källa: Thomson Reuters/ Bloomberg

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


