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IMF sänker prognoserna För världsekonoMIn
Internationella valutafonden (IMF) sänker sin globala till-
växtprognos för både 2014 och 2015. Den globala tillväx-
ten förväntas uppgå till 3,3 procent i år och 3,8 procent 
nästa år. Eurozonens största ekonomier, Tyskland, Frank-
rike och Italien, tillhör de länder som går betydligt sämre 
än tidigare beräknat. Också prognoserna för Ryssland, 
Brasilien, Japan och Mellanöstern har justerats ner. USA 
och Storbritannien anses dock ha tagit sig ur krisen. En-
ligt IMF har riskerna i världsekonomin ökat, bland annat 
på grund av en ökad geopolitisk oro. Svensk ekonomi 
väntas växa med 2,1 procent i år och 2,7 procent nästa år. 
Tillväxten får draghjälp av ökad efterfrågan från inhemska 
hushåll och investeringar, men inflationen förväntas vara 
fortsatt låg. IMF ser en risk för en svensk fastighetskris 
som följd av stigande bostadspriser och en hög skuld-
sättning hos hushållen. 

TurbulenT börsuTvecklIng under okTober
Oro för den globala konjunkturen och fortsatt geopolitisk 
oro orsakade nedgångar på aktiemarknader världen över 
under inledningen av månaden. Utöver den pessimis-
tiska prognosen från IMF späddes oron på av svagare 
konjunktursiffror från bland annat den tyska ekonomin 
och farhågor om att Grekland skulle försöka lämna EU:s 
stödpaket och medföljande reformkrav. Oro för en försva-
gad global tillväxt, en minskad efterfrågan på olja samt 
ett utbudsöverskott har pressat oljepriset till den lägsta 
nivån sedan 2010. Till det kommer krisen i Ryssland och 
Ukraina med påföljande sanktioner, IS framryckningar i 
Mellanöstern och den snabba spridningen av ebolaviru-
set. Världsbanken prognostiserar att ebolaepidemin kan 
komma att kosta upp mot 32,6 miljarder dollar i utebliven 
ekonomisk tillväxt till och med 2015. Vid mitten av oktober 
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Oktober var en turbulent börsmånad präglad av å ena sidan geopolitisk oro och dystra konjunktur-
siffror och å andra sidan relativt positiva bolagsrapporter. I Sverige sänkte Riksbanken räntan till 0 
procent för att få fart på inflationen. USA avslutade stödköpen av obligationer. 

hade hela årets uppgång på Stockholmsbörsen raderats 
ut. Mot slutet av månaden återhämtade sig dock börsen 
något med stöd av bolagsrapporter över förväntan från 
flertalet svenska börsbolag.  

rIksbanken sänker sTyrränTan
Riksbanken bedömer att svensk ekonomi är relativt stark 
och att konjunkturen fortsätter att förbättras, framförallt 
driven av en god tillväxt i hushållens konsumtion och bo-
stadsinvesteringarna. Riksbanken valde dock att sänka 
styrräntan från 0,25 till 0 procent. Räntesänkningen moti-
veras av att inflationen för närvarande ligger på -0,4 pro-
cent, vilket är långt under inflationsmålet om 2 procent. 
Räntebanan justerades också ner betydligt. Först i mitten 
av 2016 bedöms det bli aktuellt med räntehöjningar. Rän-
tesänkningen ökar riskerna förknippade med hushållens 
höga skuldsättning och Riksbanken efterlyser riktade åt-
gärder mot hushållens efterfrågan på krediter samt refor-
mer på bostadsmarknaden. 

Fed avsluTar sTödköp
I USA har man utöver räntesänkningar stimulerat eko-
nomin genom stödköp av obligationer. Nu är återhämt-
ningen i ekonomin på god väg och den Amerikanska cen-
tralbanken har därför beslutat att helt avsluta stödköpen 
av obligationer. Nedtrappningen har skett gradvis från 85 
miljarder i dollar till nuvarande 15 miljarder dollar i måna-
den och beskedet om att stödköpen nu helt avslutas var 
väntat då det ligger i linje med vad som tidigare medde-
lats. Styrräntan ligger dock kvar på 0-0,25 procent tills 
inkommande data ger stöd för en räntehöjning. Synen på 
den amerikanska ekonomin är huvudsakligen positiv med 
en gradvis minskande arbetslöshet. Bostadsmarknaden 
släpar dock efter och inflationen är fortfarande under in-
flationsmålet. 

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.
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Credit update

eu presenTerar sTressTesT av banker
Den Europeiska centralbanken har under året stresstestat 
de europeiska bankerna för att mäta deras motstånds-
kraft mot en förvärrad ekonomisk situation och belysa 
riskerna i den europeiska banksektorn. Resultatet som 
nyligen publicerats visar att 25 banker, framförallt i Grek-
land, Italien och Cypern, fick underkänt och måste skaffa 
mer kapital. De underkända bankerna hade vid utgången 
av 2013 en sammanlagd brist på 25 miljarder euro. Tolv 
av dem har dock under 2014 fått ihop 15 miljarder euro. 
De övriga 13 har nu nio månader på sig att få in tillräckligt 
med kapital. Samtliga svenska banker klarade testet med 
god marginal, vilket innebär att de anses ha tillräckligt 
stora buffertar för att klara sig i ett förvärrat ekonomiskt 
scenario.  

Nyheter under oktober månad
•	 Standard & Poor’s sänker Finlands kreditbetyg till AA+, från tidigare AAA, med stabila utsikter.
•	 Moody’s sänker Rysslands kreditbetyg med ett steg till Baa2, från tidigare Baa1, med negativa 

utsikter. Som anledning anges bl.a. internationella sanktioner och dämpade tillväxtutsikter.
•	 Standard & Poor’s höjer Cyperns kreditbetyg till B+, från tidigare B, med stabila utsikter.
•	 Fitch bekräftar Italiens och Spaniens kreditbetyg BBB+. Utsikterna för båda länderna är stabila.

brIsTerna bedöMs soM hanTerbara
Trots att stresstesterna vittnade om betydande brister hos 
ett flertal banker har testerna också medfört det positiva 
att man nu vet hos vilka aktörer dessa problem finns och 
att övriga 105 banker faktiskt bedöms som starka. Ka-
pitalbehoven bedöms av många av marknadens aktörer 
som hanterbara. Enligt Eurogruppens ordförande Jeroen 
Dijsselbloem markerar ECB:s stresstest slutet på regio-
nens bankkris. Han anser att bankkrisen är över, men att 
bankerna behöver fortsätta att hantera sina risker och 
stärka sina kapitalnivåer även i framtiden.
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Credit update

InsTITuT/ sTaT kredITbeTyg s&p 5 År cds spread
FörändrIng cds spread 1 MÅnad  
(anTal baspunkTer)*

BRASILIEN BBB- 160,5 +36,14

FRANKRIKE AA 49 +15,26

GREKLAND B 672,5 +229,56

ITALIEN BBB 114 +22,57

KINA AA- 79,67 +12,5

SPANIEN BBB 89,5 +31,57

STORBRITANNIEN AAA 17 -1,5

SVERIGE AAA 12,34 -0,66

TYSKLAND AAA 17,5 +2,71

USA AA+ 15,27 +1,6

HANDELSBANKEN AB AA- 38,85 +3,04

SWEDBANK AB A+ 53,69 -0,72

NORDEA BANK AB AA- 51,58 +1,84

SEB AB A+ 45,36 +0,52

KOMMUNINVEST AAA n.a. -

SVENSK EXPORTKREDIT AA+ n.a. -

JP MORGAN CHASE & CO A 56,67 +3,67

CREDIT AGRICOLE S.A. A 64,5 +6,83

SOCIETE GENERALE A 76,5 +12,17

BARCLAYS BANK PLC A 56,67 +5,34

DEUTSCHE BANK AG A 72,5 +13,5

GOLDMAN SACHS GROUP INC A- 79,33 +4,33

MORGAN STANLEY A- 77 +4,33

NATIXIS S.A. A 59,54 +9,04

ING BANK N.V. A 47,5 -0,5

UBS AG A 43,5 +4,83

CREDIT SUISSE GROUP AG A- 53 +5,33

ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC A- 63 -5,67

BNP PARIBAS S.A. A+ 60 +5,33

COMMERZBANK AG A- 79 +10,67

Källa: Thomson Reuters/ Bloomberg

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


