
 

 

Makrofokus Sverige 
Riksbanken fortsätter att lätta 
• ECB och lönerörelse pressar Riksbanken 

• Krona och KPI ej tillräckligt 

• Räntesänkning och nytt köppaket i korten 

 

Riksbanken pressad till fortsatta lättnader 
Riksbanken har sedan i somras fört en alltmer aggressiv penningpolitik 
och i mars överraskade Riksbanken, i ett mellanliggande direktionsmöte, 
med att sänka reporäntan till -0,25 procent och utöka köpen av 
statsobligationer med ytterligare 30 mdkr. Det visar med all tydlighet den 
beslutsamhet Riksbanken nu intagit för att få upp inflationen. Låg inflation 
under en lång tid, sjunkande inflationsförväntningar, den annalkande 
lönerörelsen och ECB:s mycket expansiva penningpolitik är motiven. 
Inflationen har under en längre tid överraskat på nedsidan och det har tett 
sig allt svårare och mindre trovärdigt att inom rimlig tid åter kunna nå 
inflationsmålet. Följaktligen har inflationsförväntningarna, även de 
långsiktiga, successivt sjunkit. Löneökningsförväntningarna har också 
minskat, enligt Prospera, vilket är särskilt bekymmersamt med tanke på 
att nuvarande avtal löper ut i mars 2016. Riksbanken har motiverat sin 
aggressiva penningpolitik med vikten att nu snabbt få upp inflationen mot 
målet och hur viktigt det är att värna inflationsmålet som ett ankare i 
ekonomin och inte minst för lönebildningen.  ECB:s extremt expansiva 
penningpolitik med ett mycket omfattande köpprogram av obligationer 
pressar euron och den europeiska räntekurvan. Så sent som vid 
aprilmötet betonade ECB-chefen Mario Draghi att obligationsköpen är att 
likna vid ett maraton som bara har börjat och att den bestämda 
intentionen är att i vart fall fullfölja köpen till september 2016. ECB 
utsätter Riksbanken för ett extra hårt tryck. Kronans växelkurs är viktig 
och en snabb appreciering mot euron skulle allvarligt försvåra möjligheten 
att få upp inflationen mer varaktigt och inom rimlig tid.  I en intervju sade 
riksbankschefen Stefan Ingves nyligen att skeendena i eurozonen 
påverkar Sverige och kronans växelkurs. ”Vi vill inte att vår valuta stärks 

för mycket och trycker ned importpriserna” argumenterar Ingves som 
anser att ECB bedriver en extremt expansiv penningpolitik.  

Räntesänkning och mer köp av obligationer i korten 

Swedbank räknar med fortsatta penningpolitiska lättnader under våren. 
Det finns visserligen argument för Riksbanken att avvakta. Kronan har 
hållit sig i schack på mellan 9,25-9,40 mot euron sedan det extraordinära 
penningpolitiska beslutet i mars. I KIX-termer har kronan t.o.m. försvagats 
med någon procentenhet.  Inflationen har sammantaget för månaderna 
februari och mars kommit in något högre (drygt 0,1 procentenheter) än 
Riksbankens senaste inflationsprognos i februari. Marsutfallet i sig var 
dock något lägre än väntat. Även om den lägre marsinflationen till en del 
kan förklaras av engångsfaktorer så var det den första 
nedsidesöverraskningen på länge och sätter fingret på hur svårt det är att 
få upp inflationen.  
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Utfallsrummet för penningpolitiken är både till innehåll och i tid extra 
osäkert nu eftersom Riksbanken har lyft fram flera tänkbara 
penningpolitiska verktyg och även uppenbarligen är beredd att agera 
mellan de ordinarie penningpolitiska mötena. Swedbank räknar med 
ytterligare en sänkning av reporäntan ner till -0,5 procent vid det 
penningpolitiska mötet i april. Vidare bedöms ett nytt köppaket av i första 
hand statsobligationer sjösättas när nuvarande löper ut i början av maj 
(Swedbank räknar med 50 mdkr i nytt paket där även andra papper 
såsom kommuner och bostäder troligen kommer att ingå). Ett fortsatt 
köpprogram under hösten ska inte heller uteslutas. Lån till små- och 
medelstora företag via bankerna är också ett möjligt verktyg även om vi 
ännu inte tror att det står högt upp på åtgärdslistan. Valutainterventioner 
lurar helt klart i vassen, framförallt om kronan snabbt skulle stärkas igen. 
En intressant åtgärd, som inte har nämnts i den svenska debatten är att 
ett mer omfattande köppaket av obligationer även skulle kunna inkludera 
utländska obligationer. Det skulle bidra till en försvagning av kronan. IMF 
lanserade nyligen en sådan rekommendation till den Schweiziska 
centralbanken.  

Nuvarande köppaket snart till ända 
Det pågående paketet når om några veckor sitt slut. Enligt vår bedömning 
återstår två köptillfällen, denna vecka och första veckan i maj, på 
sammanlagt 12 mdkr. Vi förutser att 1053, där det senast fanns ett stort 
intresse att sälja av, åter kommer att finnas med vid det sista av de 
tillfällena. Det kan för övrigt noteras att efter det inledande paketet på 10 
mdkr som berörde obligationer upp till fem år så har durationen på det 
pågående köppaketet väsentligt skruvats upp. Riksgäldens emissioner på 
4 mdkr varannan vecka fortsätter fram till midsommar, innebärande ett 
utbud på 20 mdkr. Detta samtidigt som ECB:s köp maler på. Det är ett 
argument för ett förnyat köppaket från Riksbankens sida.     

Flera sätt att tillgodogöra sig en fortsatt mjuk Riksbank 
Vi har i flera analyser den senaste tiden argumenterat för att svenska 
räntor är fortsatt köpvärda i ljuset av Riksbankens mjuka penningpolitik.  
Om vi får rätt i vår profetia att Riksbanken under våren åter sänker 
reporäntan och aviserar ett utökat köppaket, som kan komma att omfatta 
även annat än statsobligationer, så finns det fortsatt fallhöjd för svenska 
räntor över hela avkastningskurvan, minskad spread mot Tyskland och 
det under kurvflackning. Vidare så ser vi en potential för bospreaden att 
krympa, i synnerhet om bopapper skulle komma att ingå. 

Åter nollränta i slutet av 2016 

I samband med den överraskande räntesänkningen till – 0,25 procent i 
mitten av mars meddelade Riksbanken att reporäntan förväntades ligga 
kvar på den nivån åtminstone till andra halvåret 2016. Den svenska 
konjunkturen stärks nu gradvis, arbetslösheten börjar sjunka om än 
långsamt och den underliggande inflationen väntas under det närmaste 
året röra sig upp mot målet 2 procent. Swedbank räknar med att ECB 
håller fast i sitt köpprogram av obligationer fram till i september 2016. Då 
blir det möjligt för Riksbanken att lätta på gaspedalen något och att börja 
höja reporäntan under hösten. Swedbank förutser att reporäntan höjs i 
två steg för att vid utgången av 2016 ligga på noll procent.  

 

Spread vs. Tyskland (SGB:s)

Källa: Reuters EcoWin
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Generell ansvarsfriskrivning 

 

 

Detta dokument har sammanställts av analytiker på Swedbank 
Makroanalys, en del av Swedbank Analys som tillhör Large 
Corporates & Institutions (LC&I) makroavdelning. 
Makroavdelningen består av analys-avdelningar i Estland, 
Lettland, Litauen, Norge och Sverige, och de är ansvariga för 
att förbereda rapportering om den ekonomiska utvecklingen på 
globala och hemmamarknader.  
 
Analytikern intygar 
Analytikern(a) som är ansvarig(a) för innehållet i detta 
dokument intygar att det reflekterar deras personliga åsikt/er 
om de företag och värdepapper som de täcker. Detta oavsett 
om det kan finnas sådana intressekonflikter som det refereras 
till nedan.  
 
Analyserna är självständiga och baseras endast på publik 
tillgänglig information.  
 
Utgivare, distribution och mottagare 
Detta dokument har sammanställts av makroavdelningens 
analytiker på Analys, en del av LC&I, och ges ut av 
affärsområdet Swedbank LC&I inom Swedbank AB (publ) 
(”Swedbank”). Swedbank AB står under tillsyn av Finansinspek-
tionen i Sverige.  
 
Distributörerna har inte rätt att göra några ändringar i 
dokumentet innan distribution. 
 
I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i 
Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella 
tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta). 
 
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som 
står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet 
(Finanstilsynet). 
 
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står 
under tillsyn av Estlands finansiella tillsynsmyndighet 
(Finantsinspektsioon). 
 
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står 
under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos 
bankas). 
 
I Lettland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står 
under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i 
Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija). 
 
I USA distribueras dokumentet av Swedbank First Securities 
LLC (”Swedbank First”), som ikläder sig ansvar för innehållet. 
Dokumentet får endast distribueras till institutionella 
investerare. De institutionella investerare i USA som får detta 
dokument och som önskar utföra en transaktion i något 
värdepapper som nämns i rapporten, ska endast göra detta via 
Swedbank First. Swedbank First är en USA-baserad 
mäklare/handlare, som är registrerad hos the Securities and 
Exchange Commission, och är medlem av the Financial 
Industry Regulatory Authority. Swedbank First är en del av 
Swedbank. 
 
För viktiga upplysningar i USA, hänvisas till: 
http://www.swedbankfs.com/disclaimer/index.htm 
 
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till 
“relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej 
agera utifrån eller lita på detta dokument. Endast  

“relevanta personer” får ges tillgång till och delta i de 
investeringar eller investerings-aktiviteter som nämns i detta 
dokument.  
 
Med “relevanta personer”, avses personer som: 
• Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i 

artikel 19(5) i the Financial Promotions Order. 
• Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) i the Financial 

Promotion Order. 
• Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i 

investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the 
Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med 
utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen 
kan kommuniceras, direkt eller indirekt.  

 
Ansvarsbegränsningar  
All information i detta dokument är sammanställt i god tro från 
källor som anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte 
något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. Du 
rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte 
enbart förlita dig på information från detta dokument.  
 
Observera att analysen kan vara subjektiv. Analytikern baserar 
sin analys på den information som finns tillgänglig just nu och att 
analytikern kan ändra åsikt om förutsättningarna förändras. Om 
analytikern ändrar åsikt eller om en ny analytiker med en annan 
åsikt blir ansvarig för att täcka ett företag, strävar vi efter att 
informera om detta så snart det är möjligt med tanke på 
eventuella regleringar, lagar, interna procedurer eller andra 
omständigheter.  
 
Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän 
spridning till behöriga mottagare och är inte avsett att vara 
rådgivande. Dokumentet utgör inte ett erbjudande om att köpa 
eller sälja finansiella instrument. 
 
Swedbank påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt 
förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig 
på användande av detta dokument. 
 
Mångfaldigande och spridning  
Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbank Analys, en del av 
LC&I:s, medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller 
juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land 
där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan 
bestämmelse.  
 
Mångfaldigad av Swedbank Analys, en del av Large Corporates 
& Institutions, Stockholm 2014.  
 
Adress 
Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), SE-105 34 Stockholm.  
Besöksadress: Landsvägen 40, 172 63 Sundbyberg 
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