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Svensk ekonomi sticker ut – men inte länge 

 Världsekonomin fortsätter att gå isär med USA som motor 
och där tillväxtekonomierna växer långsammare. 

 Riskerna har ökat betydligt: kinesiskt inbromsning, hot om 
europeisk deflation och rysk geopolitisk expansion. 

 Svensk ekonomi dämpas 2015 när hushållen pressas av 
högre räntekostnader och skatter. 

Amerikanska hushåll drar ett tungt lass i världskonjunkturen  
De mogna ekonomierna i Nordamerika och Europa fortsätter att utgöra grundbulten 
i den globala konjunkturåterhämtningen under de kommande två åren. I USA 
släpper finanspolitiken och vintervädret sina hämskor över den ekonomiska 
aktiviteten, och i eurozonen har tillväxten bottnat ur. Utvecklingen i tillväxt-
ekonomierna förutses bli fortsatt volatil, medan det nordiska närområdet tappar 
momentum. 

Tillväxten allt osäkrare när de globala spänningarna växer 
Trots stigande global tillväxt i vårt huvudscenario, har riskerna ökat betydligt under 
våren. Rysk aggression i vårt närområde riskerar inte bara dämpad handel och 
högre energipriser, men även ökad osäkerhet bland hushåll och företag, och på 
finansmarknaderna. Vi har reviderat ned kinesisk tillväxt, men obalanserna har växt 
och en snabbare inbromsning ska inte uteslutas. I eurozonen fortsätter inflationen 
att försvagas, och sannolikheten för en Japanlik deflationsutveckling kvarstår 
alltjämt. 

Svensk ekonomi sticker ut 2014 innan verkligheten kommer ifatt 2015 
Den starka tillväxtökningen under slutet av förra året följs av en mer dämpad 
expansion under 2014 men en svensk tillväxt på 3 procent i årstakt står ändå i 
särklass. Det är främst förbättringen av hushållens ekonomi, med skattesänk-
ningar, låga räntor och energipriser samt en god sysselsättningsutveckling, som 
driver den inhemska efterfrågan. Med stigande räntor och en hög skuldsättning 
dämpas konsumtionen under nästa år, och kompenseras endast delvis av stigande 
näringslivsinvesteringar. Den höga arbetslösheten, i synnerhet att andelen utsatta 
växer, blir den största utmaningen på kort- och medellång sikt, inte minst eftersom 
det finanspolitiska utrymmet de kommande åren kommer att vara begränsat. 
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Global återhämtning hotas av krisungar  
De globala förhållandena kommer att vara måttligt stödjande med stark tillväxt på 

vissa exportmarknader (USA) medan expansionstakten spås bli långsammare i andra 

(EMU och Norge). Vidare förväntas riskerna öka, framför allt p.g.a. allt större 

kinesiska obalanser men också till följd av Ryssland-Ukraina-konflikten. Det senare 

påverkar för närvarande främst de baltiska ekonomierna. Efter en snabb återhämtning 

i slutet av 2013 och under 2014 räknar vi med att tillväxten i svensk ekonomi saktar 

ner under 2015. Detta orsakas främst av inhemska obalanser såsom en växande 

skuldsättning, men också genom press på den svenska konkurrenskraften. 

Finanspolitiken förväntas stramas åt men penningpolitiken anpassas långsammare 

på grund av den låga inflationen och hushållens räntekänslighet.  

Stabil global tillväxt, inte utan risker  

Vi reviderar ned vår globala tillväxtprognos marginellt för de närmaste två åren, men mellan 
olika länderna är förändringarna större. Det hårda amerikanska vintervädret hade en negativ 
inverkan på ekonomin under det första kvartalet 2014, effekter som inte helt och hållet 
förväntas tas igen. Dock ser vi en god tillväxt i USA under återstående delen av innevarande 
samt under nästkommande år, i huvudsak drivet av den inhemska efterfrågan. Häri ligger 
också den största svagheten. Hushållens ekonomi blir ansträngd, med en sjunkande 
sparkvot. Utan en ökning i sysselsättningen eller i skuldsättningen kommer den privata 
konsumtionen att dämpas. Även den amerikanska bostadssektorn möter motstånd. 
Köpkraften minskar och efterfrågan på nya bostäder kommer sannolikt att sakta in.  

Tillväxten i Eurozonen kommer successivt att återhämta sig under 2014, efter två år av 
negativ tillväxt. Förutsättningarna har förbättrats, i synnerhet i de sydeuropeiska länderna 
såsom Italien och Spanien, men även i Frankrike där Inköpschefsindex har återhämtat sig 
snabbt under de senaste månaderna. Den tyska ekonomin är solid, men dess sårbarhet för 
både en kinesisk avmattning och ökade handelssanktioner gentemot Ryssland är 
jämförelsevis hög. Dessutom står EMU inför en extra utmaning i form av ett deflationshot 
och ett svagt banksystem. De pågående stresstesterna av kontinentens storbanker kan 
medföra en förnyad oro för banksystemet, vilket skulle få spridningseffekter till de offentliga 
finanserna. 

 

Tillväxtekonomierna uppvisar fortfarande de högsta tillväxtsiffrorna, i synnerhet Kina och 
Indien, men vi räknar med att andra länder såsom Brasilien står inför betydande motvind 
under de kommande två åren. Dock innebär obalanserna i Kina, i form av hög skuldsättning, 
snabbt stigande bostadspriser och expansionen av skuggbanksystemet betydande risker. 
En kraftigare än väntad kinesisk tillväxtavmattning skulle få dominoeffekter, i första hand till 

Swedbank globala BNP prognos 
1/ 

(årlig förändring i %)

2012 2015p

USA 2,8 1,9 (1,9) 3,0 (3,2) 3,1 (3,1)

EMU länder -0,6 -0,3  (-0,4) 1,3 (1,1) 1,9 (1,9)

Tyskland 0,9 0,5 (0,6) 2,0 (2,1) 2,2 (2,2)

Frankrike 0,0 0,3 (0,1) 1,1 (0,6) 1,9 (1,9)

Italien -2,4 -1,8  (-1,9) 0,4 (0,1) 1,4 (1,4)

Spanien -1,6 -1,2  (-1,2) 1,0 (0,9) 1,8 (1,8)

Finland -1,0 -1,4  (-1,2) 0,2 (0,8) 1,3 (1,8)

Storbritannien 0,2 1,7 (1,9) 2,8 (2,9) 2,4 (2,4)

Denmark -0,4 0,4 (0,4) 1,6 (2,0) 2,0 (2,1)

Norge 3,3 2,1 (1,8) 1,8 (1,7) 2,1 (2,1)

Japan 1,4 1,5 (1,7) 1,4 (1,8) 1,0 (0,9)

Kina 7,7 7,7 (7,7) 6,9 (6,9) 6,5 (7,1)

Indien 4,8 4,6 (4,0) 5,5 (6,3) 6,8 (5,8)

Brasilien 1,0 2,3 (2,4) 2,2 (2,8) 2,5 (3,9)

Ryssland 3,5 1,3 (1,3) 0,8 (2,0) 0,8 (2,3)

Global BNP i PPP 2/ 3,0 2,9 (2,8) 3,4 (3,5) 3,7 (3,8)

Global BNP i US$ 2,5 2,3 (2,3) 2,9 (3,0) 3,3 (3,4)

1/ April 2013 prognosen inom parentes; ca. 70 % av  den globala ekonomin täcks.

2/ Vikter f rån Världsbanken 2011 anv änds. Källor: Nationell statistik och Swedbank.

2013p 2014p
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exportberoende tillväxtekonomier, men även till den globala ekonomin. Nyligen har dock de 
kinesiska myndigheterna annonserat ett mindre stimulanspaket, som omfattar investeringar i 
infrastruktur, för att öka tillväxten. 

I våra närmaste grannländer, de nordiska länderna, fortsätter Danmark att trampa vatten 
och ekonomin påverkas fortfarande av bostadskraschen medan Norge växer långsammare 
på grund av lägre investeringar, både inom olje- och bostadssektorn. I Finland har en redan 
prekär situation förvärrats av den senaste tidens turbulens i den ryska ekonomin. Den finska 
ekonomin kämpar med alltför höga kostnadsnivåer, samtidigt som man är exponerade för 
den ryska marknaden, och är beroende av några få sektorer och företag. Den senaste 
finanspolitiska åtstramningen har dessutom orsakat politiska påfrestningar.     

Vi förväntar oss också att de baltiska länderna påverkas negativt av mindre handel med 
Ryssland, men tillväxttakten kommer dock att förbli positiv. I Estland kommer inflationen att 
dämpas i år och trycket på arbetsmarknaden avtar något. Vidare kommer konkurrenskraften 
att förbättras nästa år. Tillväxten i Lettland var lägre än förväntad i slutet av 2013, och 
tillsammans med Rysslandskrisens negativa effekter på handeln och förtroendet skrivs 
tillväxtprognoserna ned för både 2014 och 2015. Påverkan på den litauiska ekonomin är 
något mindre, om än dock också negativ. Med lägre inflationstryck förväntas alla 
Maastrichtkriterierna uppfyllas, och att Litauen går med i EMU 2015. Sammantaget kommer 
de baltiska ekonomierna att fortsätta att växa, men något långsammare än vad som tidigare 
prognostiserat. 

Den globala ekonomiska politiken blir något mer expansiv. De finanspolitiska 
åtstramningarna minskar i både USA och EMU, och penningpolitiken förblir expansiv. Vi 
förväntar oss dock en gradvis åtstramning från Federal Reserve och dess obligationsköp 
väntas avslutas i oktober i år. Även om Fed:s ordförande Yellen föreslog att styrräntan kan 
höjas redan sex månader efter att obligationsköpen avslutats, kommer den långsamma 
minskningen av arbetslösheten, enligt vår uppfattning, att fördröja en höjning till mitten av 
2015. Den europeiska centralbanken (ECB), å andra sidan, kommer att vara fortsatt öppen 
för penningpolitiska lättnader. Det innebär att vi förväntar oss att de amerikanska 
marknadsräntorna fortsätter att stiga och att räntan på den 10-åriga amerikanska 
statsobligationen når 3,80 procent i slutet av 2015. Räntorna i euroområdet släpar efter, och 
vi räknar med att den amerikanska dollarn stärks i förhållande till euron.  

 

Riskerna stiger 

I januari var vi ganska säkra på att den globala ekonomin var på väg mot en solid 
återhämtning, och även om vår uppfattning är i stort sett oförändrad, har de negativa 
riskerna ökat. Huvudrevideringen jämfört med januariprognosen är de geopolitiska 
spänningar som blev resultatet av Rysslands annektering av Krim. För närvarande har de 
sanktioner som införts av både västländer och Ryssland inte haft någon betydande inverkan 
på den globala ekonomin, men om konflikten eskalerar till att omfatta bredare 
handelssanktioner, däribland energi, kommer energipriserna och förtroendet att få en 
märkbar effekt på tillväxten. 

Vi bedömer också att risken för deflation i euroområdet har ökat något till följd av den 
prispress vi sett under den inledande delen av 2014. Konsekvenserna av en bred och 

Ränte- och valutaantaganden (%)

2014 2014 2014 2015 2015

07-apr   30 jun  31 dec   30 jun   31 dec

Styrräntor

   Federal Reserve, USA 0,25 0,25 0,25 0,50 1,00

   Europeiska centralbanken 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50

   Bank of England 0,50 0,50 0,50 0,50 0,75

   Bank of Japan 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Statsobligationsräntor

Tyskland  2-årig 0,17 0,30 0,40 0,65 0,90

Tyskland  10-årig 1,54 1,90 2,10 2,35 2,60

USA 2-årig 0,41 0,70 1,10 1,70 2,10

USA  10-årig 2,73 3,00 3,40 3,60 3,80

Växelkurser

   EUR/USD 1,38 1,34 1,30 1,25 1,25

   USD/CNY 6,21 6,20 6,07 5,99 5,92

   USD/JPY 103,6 103,0 107,0 107,0 110,0

   EUR/GBP 0,83 0,82 0,80 0,78 0,78

Källor: Reuters Ecowin och Swedbank.

Finland kämpar med 
inhemska och externa 
påtryckningar 

Den ekonomiska politiken 
blir något mer 
understödjande  
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krisen kan inte uteslutas 

Hot om deflation i 
euroområdet och krisen i 
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Baltikum på grund av 
Rysslandskrisen 
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ihållande nedgång av priserna, det vill säga deflation, skulle vara allvarligt för 
återhämtningen i euroområdet, men våra förväntningar är att priserna kommer att börja öka 
från mitten av 2015. Slutligen, det finns fortfarande en risk för att den kinesiska ekonomin 
bromsar in snabbare, och konsekvenserna för framför allt råvaruberoende tillväxtmarknader 
skulle vara betydande. Vi förväntar oss dock endast en måttlig nedgång i den kinesiska 
reala tillväxten. 

Sverige – starkt 2014 följs av ett åtstramande 2015 

En överraskande stark tillväxt av svensk ekonomi avslutade förra året. Även om det var en 
bred uppgång med postiva överraskningar både vad det gäller konsumtion och 
investeringar, liksom exporten, stod lageruppbyggnaden för ett betydande bidrag. Vi förutser 
att tillväxten förblir god under 2014. Omvärldsutvecklingen förväntas vara gynnsam, inte 
minst på viktiga exportmarknader som USA, och, i något mindre omfattning, Norge och 
Euroområdet, men riskerna har också ökat. För svenskt vidkommande är främst risken för 
en större kinesisk inbromsning som via tysk export skulle drabba den externa efterfrågan. 
Men även ett upptrappat handelskrig med Ryssland (med högre energipriser som följd) och 
en deflationistisk utveckling i euroområdet skulle få påtagliga konsekvenser för svensk 
ekonomi. 

 

Sammantaget förväntar vi att tillväxten, kalenderkorrigerat, uppgår till 2,9 procent 2014 för 
att därefter dämpas till 2,7 procent 2015. Exporten fortsätter att återhämta sig men 
motsvaras av en växande import, och bidraget för utrikeshandeln förblir låg. Vi reviderar upp 
näringslivets investeringar, synnerhet i bostäder, och efterhand som kapacitetsutnyttjandet 
stiger ökar även maskininvesteringarna.  

Hushållens konsumtion fortsätter att vara den främsta tillväxtgeneratorn, i synnerhet under 
2014 då skattesänkningar, låga räntor och en ökad sysselsättning har positiva effekter på 
disponibelinkomstutvecklingen. Det innebär att konsumtionsutvecklingen stärks. Vi förväntar 
dock att såväl finans- som penningpolitiken stramas åt under 2015, och att det minskar 
hushållens konsumtionsutrymme. Den reala disponibla inkomsten ökar i en betydligt lägre 
takt, och hushållen förväntas dra ned på sparandet för att upprätthålla konsumtionsnivån. 

Inflationsprognos har reviderats ned jämfört med vår januariprognos. Ett svagt lönetryck, 
fortsatt låga importpriser, en starkare svensk krona och ökad prispress delvis via 
den ökande internethandeln håller tillbaka prisökningarna. Det innebär att vi 
förväntar att Riksbanken kommer att sänka reporäntebanan och därmed skjuta 
räntehöjningarna framåt i tiden. Det är dock inte helt uteslutet att en sänkning av 
styrräntan kan komma senare i år, om inflationsprognosen fortsätter att överraska 
på nedåtsidan och om det finansiella stabilitetsrådet enas om åtgärder som 
bedöms dämpa hushållens skuldsättning. 

 

Swedbanks BNP prognos

Procent volymförändring 2012

Hushållens konsumtionsutgifter 1,6 2,0 (1,8) 2,8 (2,9) 2,3 (2,6)

Offentliga konsumtionsutgifter 0,3 2,0 (1,2) 0,9 (0,9) 1,6 (1,1)

Fasta bruttoinvesteringar 3,3 -1,3  (-0,8) 5,3 (5,7) 7,4 (6,8)

  näringsliv exkl. bostäder 7,5 -2,6  (-3,0) 4,6 (5,5) 8,4 (8,9)

  offentliga myndigheter 4,0 -3,2  (-0,8) 1,3 (1,5) 3,7 (1,9)

  bostäder -11,2 5,8 (7,7) 11,6 (10,1) 6,8 (3,8)

Lagerinvesteringar 1/ -1,3 0,2  (-0,3) 0,3 (0,3) 0,0  (-0,0)

Export av varor och tjänster 0,7 -0,9  (-1,5) 3,9 (3,5) 6,5 (6,5)

Import av varor och tjänster -0,6 -1,2  (-2,2) 4,7 (3,7) 7,3 (7,2)

BNP 0,8 1,5 (1,0) 2,8 (3,1) 2,9 (3,0)

BNP, kalenderkorrigerad 1,3 1,5 (1,0) 2,9 (3,2) 2,7 (2,7)

Inhemsk slutlig användning 1/ 1,5 1,2 (1,1) 2,6 (2,7) 2,9 (2,9)

Nettoexport 
1/

0,6 0,1 (0,2) -0,1 (0,1) 0,0 (0,1)

1/ B idrag  till BNP-tillväxten. Källor: SCB och Swedbank.

    2015f2013 2014f

Stark avslutning på 2013 
fortsätter 2014 men inte 
utan risker  

Bostadsinvesteringar 
revideras upp, netto-
exporten förblir oförändrad  

Hushållen gynnas av en 
god inkomstutveckling 
2014  

Låg inflation dämpar 
Riksbanken 
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Vi förväntar att kronan fortsätter att stärkas under prognosperioden, i handelvägda termer 
(KIX). Pressen på konkurrenskraften för svensk exportindustri motverkas av en stark 
produktivitetsökning och en relativt låg löneökningstakt. Det innebär att den reala 
växelkursen i slutet av förra året låg på samma nivå som innan finanskrisen 2008-09. 
Kronan förutses stärkas främst mot euron och den norska kronan, men tappa mot den 
amerikanska dollarn. 

  

Makroekonomiska nyckeltal
 1/

2012 2013 2014f 2015f

Real BNP (kalenderkorrigerad) 1,3 1,5 2,9 2,7

Industriproduktion -3,0 -1,3 4,5 5,0

KPI, årsgenomsnitt 0,9 0,0 0,1 1,9

KPI, dec-dec -0,1 0,1 0,7 2,4

KPIF, årsgenomsnitt 2/ 1,0 0,9 0,6 1,6

KPIF, dec-dec 2/ 1,0 0,8 1,0 1,8

Arbetskraften 0,8 1,1 0,9 0,6

Arbetslöshet, % av arbetskraften 8,0 8,0 7,9 7,4

Antalet sysselsatta 0,6 1,1 1,0 1,2

Nominella timlöner, totalt 3,0 2,6 2,8 3,2

Hushållens sparkvot, % av disponibelinkomsten 12,1 12,0 11,8 10,5

Real disponibelinkomst 3,4 2,6 2,8 0,8

Bytesbalans, % av BNP 6,6 6,1 5,9 5,8

Finansiellt sparande i offentlig sektor, % av BNP -0,7 -1,4 -1,7 -0,7

Offentliga sektorns skuld (Maastricht), % av BNP 3/ 38,3 41,0 41,1 39,9

1/ Årlig procentuell förändring om inte annat anges 3/ Enligt M aastrichtkriteriet

2/ Konsumentprisindex med fasta räntor Källor: SCB och Swedbank.

Ränte- och valutaantaganden

Utfall Prognos

2014 2014 2014 2015 2015

07-apr   30 jun  31 dec   30 jun  31 dec

Räntor

Svensk reporänta 0,75 0,75 0,75 1,00 1,25

10 årig statsobligationsränta 2,51 2,40 2,60 2,90 3,20

Valutor

EUR/SEK 8,98 8,85 8,70 8,65 8,60

USD/SEK 6,55 6,60 6,70 6,81 6,88

KIX (SEK) 104,7 103,4 102,6 102,6 102,2

Källor: Reuters Ecowin och Swedbank

Kronförstärkning men en 
relativt god konkurrenskraft 



8 april, 2014  Please see important disclosures at the end of this document  Sida 6 av 7 

Macro Research - Uppdatering – april 2014 

 

Macro Research

Olof Manner Magnus Alvesson Teele Reivik

olof.manner@swedbank.se magnus.alvesson@swedbank.se teele.reivik@swedbank.ee

Head of Macro Head of Economic Forecasting Economist

+46 (0)70 567 9312 +468 5859 33 41 +372 888 79 25

Anna Felländer Knut Hallberg Kristilla Skrūzkalne

anna.fellander@swedbank.se knut.hallberg@swedbank.se kristilla.skruzkalne@swedbank.lv

Chief Economist Sweden Senior Economist Economist

+468 700 99 64 +468 700 93 17 +371 6744 58 44

Harald-Magnus Andreassen Jörgen Kennemar Lija Strašuna

harald.magnus.andreassen@swedbank.no jorgen.kennemar@swedbank.se lija.strasuna@swedbank.lv

Chief Economist Norway Senior Economist Senior Economist

+472 311 82 60 +468 700 98 04 +371 6744 58 75

Tõnu Mertsina Åke Gustafsson Laura Galdikienė

tonu.mertsina@swedbank.ee ake.gustafsson@swedbank.se laura.galdikiene@swedbank.lt

Chief Economist Estonia Senior Economist Senior Economist

+372 888 75 89 +468 700 91 45 +370 5258 22 75   

Nerijus Mačiulis Anna Breman Vaiva Šečkutė

nerijus.maciulis@swedbank.lt anna.breman@swedbank.se vaiva.seckute@swedbank.lt

Chief Economist Lithuania Senior Economist Senior Economist

+370 5258 22 37 +468 700 91 42 +370 5258 21 56   

Mārtiņš Kazāks Cathrine Danin Strategy

martins.kazaks@swedbank.lv cathrine.danin@swedbank.se Anders Eklöf

Deputy Group Chief Economist Economist anders.eklof@swedbank.se

Chief Economist Latvia +468 5859 34 92 Chief FX Strategist 

+371 6744 58 59 +468 700 91 38

Øystein Børsum 

Ott Jalakas oystein.borsum@swedbank.no Jerk Matero

ott.jalakas@swedbank.se Senior Economist jerk.matero@swedbank.se

Head of Strategy +479 950 03 92 Chief IR Strategist 

+468 700 99 12 +468 700 99 76

Synne Holbæk-Hanssen 

synne.holbaek-hanssen@swedbank.no Hans Gustafson

Reserach Assistant hans.gustafson@swedbank.se

 +47 23 23 82 63 Chief EM Economist & Strategist

+468 700 91 47

Liis Elmik

liis.elmik@swedbank.ee

Senior Economist

+372 888 72 06

Contacts 

 



8 april, 2014  Please see important disclosures at the end of this document  Sida 7 av 7 

Macro Research - Uppdatering – april 2014 

 

Disclaimer 

What our research is based on 

Swedbank Research a unit within Large Corporates & Institutions bases 
the research on a variety of aspects and analysis. 

For example: A fundamental assessment of the cyclical and structural 
economic, current or expected market sentiment, expected or actual 
changes in credit rating, and internal or external circumstances affecting 
the pricing of selected FX and fixed income  instruments.  

Based on the type of investment recommendation, the time horizon can 
range from short-term up to 12 months. 

Recommendation structure 

Recommendations in FX and fixed income instruments are done both in 
the cash market and in derivatives.  

Recommendations can be expressed in absolute terms, for example 
attractive price, yield or volatility levels. They can also be expressed in 
relative terms, for example long positions versus short positions.  

Regarding the cash market, our recommendations include an entry level 
and our recommendation updates include profit and often, but not 
necessarily, exit levels. Regarding recommendations in derivative 
instruments, our recommendation include suggested entry cost, strike 
level and maturity. 

In FX, we will only use options as directional bets and volatility bets with 
the restriction that we will not sell options on a net basis, i.e. we will only 
recommend positions that have a fixed maximum loss. 

Analyst’s certification 

The analyst(s) responsible for the content of this report hereby confirm 
that notwithstanding the existence of any such potential conflicts of 
interest referred to herein, the views expressed in this report accurately 
reflect their personal views about the securities covered. The analyst(s) 
further confirm not to have been, nor are or will be, receiving direct or 
indirect compensation in exchange for expressing any of the views or the 
specific recommendation contained in the report. 

Issuer, distribution & recipients 

This report by Swedbank Research is issued by the Swedbank Large 
Corporates & Institutions business area within Swedbank AB (publ) 
(“Swedbank”). Swedbank is under the supervision of the Swedish 
Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen). 

In no instance is this report altered by the distributor before distribution. 

In Finland this report is distributed by Swedbank’s branch in Helsinki, 
which is under the supervision of the Finnish Financial Supervisory 
Authority (Finanssivalvonta). 

In Norway this report is distributed by Swedbank’s branch in Oslo, which 
is under the supervision of the Financial Supervisory Authority of Norway 
(Finanstilsynet). 

In Estonia this report is distributed by Swedbank AS, which is under the 
supervision of the Estonian Financial Supervisory Authority 
(Finantsinspektsioon). 

In Lithuania this report is distributed by “Swedbank” AB, which is under 
the supervision of the Central Bank of the Republic of Lithuania (Lietuvos 
bankas).  

In Latvia this report is distributed by Swedbank AS, which is under the 
supervision of The Financial and Capital Market Commission (Finanšu un 
kapitala tirgus komisija). 

In the United States this report is distributed by Swedbank First Securities 
LLC ('Swedbank First'), which accepts responsibility for its contents. This 
report is for distribution only to institutional investors. Any United States 
institutional investor receiving the report, who wishes to effect a 
transaction in any security discussed in the report, should do so only 
through Swedbank First. Swedbank First is a U.S. broker-dealer, 
registered with the Securities and Exchange Commission, and is a 
member of the Financial Industry Regulatory Authority. Swedbank First is 
part of Swedbank Group. 

For important U.S. disclosures, please reference: 
http://www.swedbankfs.com/disclaimer/index.htm 

In the United Kingdom this communication is for distribution only to and 
directed only at "relevant persons". This communication must not be acted 
on – or relied on – by persons who are not "relevant persons". Any 
investment or investment activity to which this document relates is 
available only to "relevant persons" and will be engaged in only with 
"relevant persons". By "relevant persons" we mean persons who:  

 

 

 

 Have professional experience in matters relating to investments falling 
within Article 19(5) of the Financial Promotions Order. 

 Are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Financial 
Promotion Order ("high net worth companies, unincorporated 
associations etc"). 

 Are persons to whom an invitation or inducement to engage in 
investment activity (within the meaning of section 21 of the Financial 
Services and Markets Act 2000) – in connection with the issue or sale 
of any securities – may otherwise lawfully be communicated or 
caused to be communicated. 

Limitation of liability 

All information, including statements of fact, contained in this research 
report has been obtained and compiled in good faith from sources 
believed to be reliable. However, no representation or warranty, express 
or implied, is made by Swedbank with respect to the completeness or 
accuracy of its contents, and it is not to be relied upon as authoritative and 
should not be taken in substitution for the exercise of reasoned, 
independent judgment by you. 

Be aware that investments in capital markets – such as those described in 
this document – carry economic risks and that statements regarding future 
assessments comprise an element of uncertainty. You are responsible for 
such risks alone and we recommend that you supplement your decision-
making with that material which is assessed to be necessary, including 
(but not limited to) knowledge of the financial instruments in question and 
the prevailing requirements as regards trading in financial instruments. 

Opinions contained in the report represent the analyst's present opinion 
only and may be subject to change. In the event that the analyst's opinion 
should change or a new analyst with a different opinion becomes 
responsible for our coverage of the company, we shall endeavour (but do 
not undertake) to disseminate any such change, within the constraints of 
any regulations, applicable laws, internal procedures within Swedbank, or 
other circumstances. 

If you are in doubt as to the meaning of the recommendation structure 
used by Swedbank in its research, please refer to “Recommendation 
structure”. 

Swedbank is not advising nor soliciting any action based upon this report. 
If you are not a client of ours, you are not entitled to this research report. 
This report is not, and should not be construed as, an offer to sell or as a 
solicitation of an offer to buy any securities. 

To the extent permitted by applicable law, no liability whatsoever is 
accepted by Swedbank for any direct or consequential loss arising from 
the use of this report. 
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