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Fortsatt stark utveckling  
i amerikansk ekonomi
De reviderade siffrorna för årets andra kvartal visar att 
den amerikanska ekonomin går allt bättre. Tillväxten för 
det andra kvartalet reviderades upp från 4 procent till 4,2 
procent. Både företag, hushåll och offentlig sektor bidrog 
till tillväxten genom ett ökat spenderande. Bland annat 
gav privatkonsumtionen ett BNP-bidrag med 1,69 pro-
centenheter och företagens lagerförändringar med 1,39 
procentenheter. Mycket tyder på att trenden sedan dess 
fortsatt i samma riktning. Orderingången på kapitalvaror 
slog i juli rekord med en uppgång om 22,6 procent jäm-
fört med föregående månad, vilket tyder på omfattande 
investeringar hos företag. Förtroendet bland amerikanska 
konsumenter steg i augusti till den högsta nivån på sju år. 
Fastighetsmarknaden fortsätter stabiliseras och stödjs av 
en ökande sysselsättning och låga lånekostnader. 

inga besked om räntehöjningar Från Fed
I takt med att den amerikanska ekonomin stabiliserats 
har FED börjat trappa ner stimulanserna, vilket under 
det senaste året skapat en del oro på marknaden. Inför 
konferensen i Jackson Hole hoppades investerare att Yel-
len skulle ge besked om hur långt fram i tiden framtida 
räntehöjningar ligger, men klara besked uteblev. Istället 
konstaterade Yellen att återhämtningen i den amerikan-
ska ekonomin är på god väg, men att arbetsmarknaden 
ännu inte helt återhämtat sig. Enligt centralbankschefen 
kommer räntehöjningar komma tidigare vid en stark ut-
veckling på arbetsmarknaden och en stigande inflation, 
och senare i ett motsatt scenario. Janet Yellen är känd för 
att vara ”duvaktig”, att förespråka låga räntor snarare än 
att oroa sig för en för hög inflation.
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I augusti talade två av världens mäktigaste centralbankschefer på det årliga centralbanksmötet i 
Jackson Hole i Wyoming, FED:s chef Janet Yellen och ECB:s chef Mario Draghi. Deras förutsätt-
ningar skiljer sig dock åt – medan diskussionerna i USA handlar om när FED ska inleda räntehöj-
ningar talar man i Europa om ytterligare stimulanser av ekonomin.   

ecb öppnar För ytterligare stimulanser
I eurozonen går återhämtningen långsammare. Inflationen 
är fortfarande svag och arbetslösheten är på många håll 
hög. I juni sänkte den Europeiska centralbanken styrrän-
tan till 0,15 procent och inlåningsräntan till negativ, vilket 
innebär att europeiska banker nu får betala för att depo-
nera pengar hos centralbanken. ECB lanserade också fy-
raåriga likviditetslån, kallade T-LTRO, till banker för att öka 
aktiviteten i ekonomin. Dessutom ska ECB förbereda sig 
för att i framtiden genomföra regelrätta stödköp av obli-
gationer.  Mario Draghi poängterade i sitt tal i Jackson 
Hole att risken som ECB löper just nu inte är att göra för 
mycket, utan för lite. Om ECB:s agerande är för milt så 
riskerar den höga arbetslösheten att bita sig fast. Draghi 
gav inga detaljer om kommande åtgärder, men talet tolka-
des positiv av dem som förespråkar mer stimulanser från 
centralbankens håll. Draghi påpekade dock att ekonomin 
också måste stimuleras från politiskt håll genom struktu-
rella reformer som gynnar efterfrågan och skapar fler jobb. 
ECB-rådet möts den 4 september i Frankfurt för att be-
sluta om eventuella åtgärder ska implementeras.

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

Färre bankkonkurser i usa
Antalet banker som går i konkurs minskar i takt med att 
den amerikanska ekonomin växer och huspriserna stiger. 
Konkurserna ligger dock fortsatt på en högre nivå än före 
Lehman Brothers-kraschen. Hittills i år har bara 12 ame-
rikanska banker gått omkull, vilket kan jämföras med 24 
stycken förra året. Toppen var 2010 då inte mindre än 157 
amerikanska banker fick slå igen butiken, skriver Market-
watch.

Det normala är att banken får för lite tillgångar i förhållande 
till skulder vilket gör att myndigheterna tvingas att stänga 
ned verksamheten. ”Det här är en väldigt typisk bankkon-
kurs cykel”, säger Bert Ely, en konsult som specialiserat 
sig på banker som kollapsar. Han menar att förfarandet 
är normalt. Att i takt med att ekonomin återhämtar sig så 
reder bankerna ut sina problem vilket får antalet bankkol-
lapser att minska. Att siffran skall krypa ned till noll, vilket 
var nivån före krisen, anses inte realistiskt.

Det finns fortfarande över 400 banker på FDIC:s inoffi-
ciella lista över amerikanska problematiska finansiella in-
stitutioner. Det är dock en halvering jämfört med hur listan 
såg ut 2010.

Källa: Dagens Industri

Nyheter under augusti månad
•	 Fitch har höjt Irlands kreditbetyg till A- från tidigare BBB+, med stabila utsikter 
•	 Fitch sänkte kreditbetyget för Ukrainas upplåning i lokal valuta till CCC från B-. Samtidigt uppre-

par kreditvärderingsföretaget sitt betyg CCC för Ukrainas upplåning i utländsk valuta
•	 Moodys höjde utsikterna för Danmarks banksystem till stabila, från tidigare negativa
•	 Deutsche Bank dömdes till böter i Storbritannien på motsvarande 4,7 miljoner pund på grund 

av att den tyska jättebanken under en period av sex år inte lyckats att redovisa vissa swaptrans-
aktioner

Källa: Thomson Reuters/ Bloomberg/ Morgan Stanley/ Nordea

styrka på världsmarknaden
Styrkan på börserna runt om i världen innebär att det 
samlade värdet nu har nått rekordhöga 66 biljoner dol-
lar, motsvarande 460 000 miljarder kronor. Bara sedan 
den 7 augusti har de globala börserna ökat i värde med 
2 200 miljarder dollar, cirka 15 300 miljarder kronor, enligt 
data som Bloomberg har sammanställt. Investerarna har 
därmed skakat av sig oroligheter i Ukraina, Gaza och Irak.

”Geopolitiska händelser är betydelsefulla och större nya 
attacker är tragiskt, men det är inte tillräckligt för att skaka 
de globala ekonomiska krafterna som är i spel, i synner-
het i USA”, kommenterar Patrick Spencer, mäklarchef vid 
Robert W. Baird i London.

”Mario Draghi (chef för Europeiska centralbanken) gav en 
tydlig indikation på att han står redo med ytterligare åt-
gärder för att stimulera tillväxt och det hjälper det övergri-
pande sentimentet”, fortsätter Spencer.

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- 124,36 -31,84

FRANKRIKE AA 33,74 -5,01

GREKLAND B- 442,94 -38,57

ITALIEN BBB 91,43 -8,69

KINA AA- 67,17 -9,08

SPANIEN BBB 57,93 -8,2

STORBRITANNIEN AAA 18,5 -0,83

SVERIGE AAA 13 -0,67

TYSKLAND AAA 14,79 -2,73

USA AA+ 13,67 -1,33

HANDELSBANKEN AB AA- 35,81 +3,02

SWEDBANK AB A+ 54,41 -2,59

NORDEA BANK AB AA- 49,74 +8,32

SEB AB A+ 44,84 -4,95

KOMMUNINVEST AAA n.a. -

SVENSK EXPORTKREDIT AA+ n.a. -

JP MORGAN CHASE & CO A 53 -4,67

CREDIT AGRICOLE S.A. A 57,67 -9,66

SOCIETE GENERALE A 64,33 -17,67

BARCLAYS BANK PLC A 51,33 -12,92

DEUTSCHE BANK AG A 59 -12,67

GOLDMAN SACHS GROUP INC A- 75 -6,33

MORGAN STANLEY A- 72,67 -5,33

NATIXIS S.A. A 50,5 -8,5

ING BANK N.V. A 48 -8,25

UBS AG A 38,67 -9,33

CREDIT SUISSE GROUP AG A- 47,67 -10

ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC A- 68,67 -8,33

BNP PARIBAS S.A. A+ 54,67 -9

COMMERZBANK AG A- 68,33 -14,34

Källa: Thomson Reuters/ Bloomberg

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


