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RIKSBANKEN INFÖR NEGATIV STYRRÄNTA
Inflationen i Sverige har, liksom i många andra utvecklade 
länder, under en längre tid legat långt under inflationsmå-
let. I försök att stimulera inflationen har Riksbanken grad-
vis sänkt räntan. I oktober 2014 sänktes räntan från 0,25 
procent till 0 procent. I februari sänktes räntan ytterligare 
ett steg, till -0,10 procent, och Sverige har nu för första 
gången någonsin en negativ styrränta. Dessutom kom-
mer Riksbanken att köpa statsobligationer för 10 miljarder 
kronor. Köp av egna obligationer har genomförts i bland 
annat USA och är ytterligare ett medel för att sänka rän-
torna och höja inflationen. Genom att sänka räntan vill 
man öka bankernas incitament att låna ut pengar, vilket 
i sin tur ska stärka den privata konsumtionen och företa-
gens investeringar. En annan effekt av en räntesänkning 
är en valutaförsvagning. En svagare krona gynnar expor-
terande bolag genom en ökad konkurrenskraft på världs-
marknaden, men innebär också att importerade varor blir 
dyrare, vilket bidrar till att höja inflationen.

SVENSK TILLVÄXT STÄRKS
Reviderade siffror från SCB visar att den svenska tillväx-
ten under fjärde kvartalet steg med 1,1 procent jämfört 
med föregående kvartal och 2,7 procent jämfört med 
samma period föregående år, vilket var betydligt mer än 
förväntade 0,5 procent respektive 1,5 procent. Det är inte 
längre bara konsumtionen som driver den svenska tillväx-
ten, utan också investeringar och export tycks nu ha tagit 
fart. Jämfört med tredje kvartalet steg hushållens kon-
sumtion med 0,9 procent. Den offentliga konsumtionen 
ökade 0,5 procent och export och import steg med 2,7 
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I februari sänkte Riksbanken styrräntan till -0,10 procent i syfte att få fart på den låga inflationen. 
Reviderade tillväxtsiffror för 2014 visar att den svenska tillväxten var betydligt starkare än förväntat, 
vilket kan bidra till att inflationen stiger. I Grekland minskade oron för en statskonkurs efter det att 
landets reformlista godkänts av långivarna och nödlånen förlängts. 

respektive 2,8 procent. 
 Under helåret 2014 ökade den svenska tillväxten med 
2,1 procent. Att tillväxten överträffade förväntningarna kan 
bidra till en stigande inflation. Å andra sidan kan en star-
kare valuta som följd av en förbättrad tillväxt få motsatt 
effekt på inflationen. 

GREKLANDS RÄDDNINGSPROGRAM FÖRLÄNGS
IMF, EU och ECB har sedan 2010 beviljat Grekland nöd-
lån på sammanlagt 240 miljarder euro med motkravet att 
landet genomför besparingar.  Greklands nya regering 
gick till val på att minska åtstramningarna och samtidigt 
förhandla sig till en nedskrivning av statsskulden, vilket 
föranlett en oro att Grekland inte skulle uppfylla kraven 
för fortsatta nödlån och i förlängningen tvingas ställa in 
sina betalningar och lämna eurosamarbetet. Nu har den 
grekiska regeringen dock presenterat en reformlista som 
godkänts av långivarna och stödprogrammet har därmed 
förlängts med fyra månader och ytterligare 7,2 miljarder 
euro kan komma att betalas ut. Grekland lovar därmed 
att avstå från förändringar som kan slå mot landets bud-
getmål och finansiella stabilitet. Beskedet fick Atenbörsen 
att lyfta med drygt 7 procent. Pådrivande var framförallt 
bankaktierna som under en längre tid har pressats av 
oron för landets framtida finansiering. 

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

YTTERLIGARE RYSKA NEDGRADERINGAR
I januari sänkte de tre största kreditvärderingsinstituten 
S&P, Moodys och Fitch Rysslands kreditbetyg. S&P 
sänkte kreditbetyget till s.k. skräpstatus, medan Moodys 
och Fitch låg ett steg över skräpstatus. Nu har även Moo-
dys sänkt det ryska kreditbetyget till skräpstatus. Sänk-
ningen motiveras av konflikten i Ukraina och de ekono-
miska sanktioner som riktats mot Ryssland som följd av 
detta samt fallande valuta och oljepris. Moodys förutspår 
en fortsatt negativ ekonomisk utveckling och ytterligare 
en nedgradering av kreditbetyget de kommande måna-
derna. Moodys sänkte också kreditbetygen för tolv ryska 
banker och skriver att en förväntad långvarig lågkonjunk-
tur i Ryssland kan komma att ge en mycket utmanande 
omvärld för bankerna, vilket påverkar deras kreditprofil 
negativt.

Nyheter under februari
•	 Fitch sänker Österrikes kreditbetyg från AAA till AA+, med stabila utsikter
•	 Fitch sänker kreditbetyget för Ukrainas långsiktiga upplåning till CC, från tidigare CCC
•	 S&P sänker Greklands kreditbetyg till B- från tidigare B, och har betyget under bevakning för en 

eventuell nedgradering
•	 Moodys höjer Lettlands kreditbetyg till A3 från tidigare Baa1, med stabila utsikter
•	 Moodys sänker Rysslands kreditbetyg till Ba1, vilket innebär s.k. skräpstatus

VÄXANDE BUDGETUNDERSKOTT TVINGAR RYSS-
LAND ATT NYTTJA RESERVFONDEN
Nedgraderingen av kreditbetyget följdes av dystra bud-
getsiffror. Regeringen beräknar att årets budgetunder-
skott kommer att växa till 3,7 procent av BNP jämfört 
med en tidigare beräkning om 0,6 procent. De ekonomis-
ka sanktionerna och det fallande oljepriset har lett till ett 
betydande inkomstbortfall och den ryska regeringen har 
nu bett parlamentet godkänna ett uttag på upp till 3200 
miljarder rubel (cirka 440 miljarder kronor) ur landets re-
servfond, vilket motsvarar halva fondens värde. Den ryska 
regeringen beräknar att BNP faller med omkring 3 pro-
cent i år, men många andra bedömare tror att nedgången 
kommer att bli större än så. Den senaste budgetuppdate-
ringen bygger på ett råoljepris på cirka 50 dollar per fat i 
år, ned från 100 dollar per fat i originalbudgeten.
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Credit update

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

BRASILIEN BBB- 246,75 +27,75

FRANKRIKE AA 38,25 -5,75

GREKLAND B- 1320,39 -61,61

ITALIEN BBB- 107,67 -2,33

KINA AA- 81,67 -9,33

SPANIEN BBB 80,5 -10,75

STORBRITANNIEN AAA 16,75 -2,25

SVERIGE AAA 12,67 -0,33

TYSKLAND AAA 14,6 -2,07

USA AA+ 14 0

HANDELSBANKEN AB AA- 36,18 -9,53

SWEDBANK AB A+ 44,78 -11,84

NORDEA BANK AB AA- 54,34 -10,15

SEB AB A+ 39,54 -14,92

KOMMUNINVEST AAA n.a. -

SVENSK EXPORTKREDIT AA+ n.a. -

JP MORGAN CHASE & CO A 62,5 -3,83

CREDIT AGRICOLE S.A. A 50 -13

SOCIETE GENERALE A 69 -13,33

BARCLAYS BANK PLC A 39,5 -10,17

DEUTSCHE BANK AG A 57,67 -7

GOLDMAN SACHS GROUP INC A- 81,5 -5,17

MORGAN STANLEY A- 72 -5,67

NATIXIS S.A. A 48 -2,04

ING BANK N.V. A 43,5 -7,17

UBS AG A 42,52 -4,7

CREDIT SUISSE GROUP AG BBB+ 49 -5

ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC A- 47 -5

BNP PARIBAS S.A. A+ 49,5 -10,17

COMMERZBANK AG A- 61,5 -11,5

Källa: Thomson Reuters/ Bloomberg

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


