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GLOBAL ÖVERSIKT 

Huvudscenariot i denna prognosöversyn är att den globala tillväxten förblir låg även framöver. 

Revideringarna jämfört med augustiprognosen är sammantaget små. Medan prognosen för 

euroområdet och Storbritannien justeras upp, revideras vissa tillväxtmarknader, däribland Indien och 

Brasilien, ned. För våra hemmamarknader, Norden och Baltikum, förutses en förhållandevis låg 

tillväxt både 2020 och 2021. 

En viktig orsak till svackan i den globala industrikonjunkturen är den bestående handelskonflikten 

mellan USA och Kina där inte minst osäkerheten kring handelsförutsättningarna framöver håller 

tillbaka investeringarna. Båda sidor vill undvika ännu värre ekonomiska konsekvenser men Kina lär 

inte tillmötesgå USA:s krav om att ändra sin statsstyrda ekonomiska modell. Vi räknar därför inte 

med någon betydelsefull lösning under prognosperioden, men inte heller med att konflikten eskalerar. 

En annan orsak till den lägre globala tillväxten är inbromsningen i Kina, som inte bara beror på 

handelskonflikten utan även inhemska, strukturella, faktorer. Vi räknar med att tillväxten sjunker 

ytterligare i Kina framöver. En BNP-tillväxt som understiger 6 procent är förmodligen acceptabel för 

regeringen så länge arbetsmarknaden inte drabbas i någon större omfattning. Regeringen kan då 

prioritera finansiell stabilitet och skiftet till en mer konsumtions- och tjänstebaserad ekonomi. Målet 

om att fördubbla (!) ekonomin mellan 2010 och 2020 ser fortfarande ut att nås. Regeringen väntas 

fortsätta att stötta den ekonomiska utvecklingen med viss stimulans. Först om avmattningen blir 

mer markerad, exempelvis som en följd av att handelskriget återigen eskalerar, räknar vi med att 

myndigheterna sjösätter ett större stimulanspaket. 
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GLOBAL ÖVERSIKT 

Räntor har stigit från de rekordlåga nivåerna i augusti. Uppgången har sannolikt delvis att göra med 

att nedsidesriskerna för den globala ekonomin trots allt har minskat något. Det har bland annat 

kommit signaler som tyder på att handelskonflikten mellan USA och Kina åtminstone inte kommer att 

eskalera och att avtal kan nås på vissa begränsade områden. Dessutom är risken för en hård Brexit i 

dag lägre. Dessa faktorer har också bidragit till att förväntningarna på ytterligare lättnader från 

centralbanker har minskat. 

Under prognosperioden räknar vi med att samma drivkrafter som ovan kan få räntor att stiga 

ytterligare något. Vi prognoserar dessutom i stort sett oförändrad penningpolitik i de flesta 

utvecklade ekonomier, såsom USA, euroområdet, Storbritannien, Norge och Sverige. 

Ränteuppgången blir dock begränsad då den ekonomisk-politiska osäkerheten i stora drag väntas 

bestå. Därtill finns flera strukturella orsaker till att räntorna kommer att förbli låga under många år 

framöver.1 En faktor som skulle kunna lyfta räntor mer markant vore en mer expansiv finanspolitik i 

Europa. Det kan inte uteslutas att länder som hittills varit sparsamma till slut låter sig lockas av det 

låga ränteläget.  

En miljö med något stigande räntor och ökad riskaptit väntas också påverka valutamarknaden. Vi 

räknar med att dollarn försvagas mot euron senare under prognosperioden. I denna miljö borde också 

värdet på den norska och svenska kronan kunna öka något. De båda skandinaviska valutorna har 

utvecklats mycket svagt under de senaste åren och är i ett historiskt perspektiv lågt värderade. Mest 

iögonfallande har utvecklingen av den norska kronan varit som, trots att Norges Bank höjt 

styrräntan flera gånger det senaste året, nyligen var rekordsvag mot flertalet valutor. Vi förutser 

likväl endast en begränsad förstärkning av de båda skandinaviska valutorna längre fram under 

prognosperioden. 

 

 

                                                             
1 Se exempelvis vår makrofokus på detta tema Längre liv - lägre räntor, från april 2019 

https://internetbank.swedbank.se/ConditionsEarchive/download?bankid=1111&id=WEBDOC-PRODE32342524
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GLOBAL ÖVERSIKT 

 

Huvudscenariot är behäftat med osäkerhet och det föreligger såväl upp- som 

nedsidesrisker. Nedan beskrivs två alternativa scenarier; ett ljusare och ett 

mörkare. 

I det ljusa scenariot antas de mycket låga förtroendeindikatorerna, inte minst 

inom tillverkningsindustrin, ha bottnat och gradvis vända uppåt. Positiva 

signaler kring handelskonflikten mellan USA och Kina bidrar till detta. Den 

amerikanska ekonomin hålls uppe tack vare centralbankens räntesänkningar. I 

Europa bidrar en mer expansiv finanspolitik till inhemsk efterfrågan. Den 

nuvarande globala avmattningen begränsas till tillverkningsindustrin, som 

även den börjar vända uppåt under 2020. 

Den högre efterfrågan från omvärlden gynnar de nordiska och baltiska 

ekonomierna. BNP-tillväxten i de nordiska länderna landar på omkring 2 

procent för 2020–2021, vilket kan jämföras med drygt 1 procent i 

huvudscenariot. I Baltikum lyfter tillväxten till omkring 3–4 procent, jämfört 

med 2,0–2,5 procent i huvudscenariot. Arbetsmarknaderna stärks i samtliga 

länder. 

I ett mörkare scenario spiller den utdragna dämpningen inom 

tillverkningsindustrin över till tjänstesektorerna. Trots att den amerikanska 

centralbanken sänker räntan till noll och påbörjar obligationsköpsprogram 

sjunker vinstförväntningarna och börserna. Ökad oro på de finansiella 

marknaderna driver upp kreditspreadarna. Hushåll i Europa och USA blir mer 

försiktiga, vilket minskar konsumtionen. Svaga regeringar, och för vissa 

europeiska länder en hög statsskuld, gör att finanspolitiska stimulanser blir 

svåra att genomföra.  

De omvärldsberoende nordiska och baltiska ekonomierna stagnerar eller går in i 

recession. Sysselsättningen sjunker och arbetslösheten stiger. Oron på de 

globala finansmarknaderna leder till högre marknads- och bostadsräntor samt 

fallande bostadspriser. Penningpolitiken är i stort sett uttömd, möjligen 

undantaget Norges Bank, och lyckas inte stimulera ekonomierna. 

Finanspolitiken stöttar i vissa länder men åtgärderna är små och kommer för 

sent. 
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USA OCH EUROOMRÅDET 

Den ekonomiska tillväxten har dämpats och indikatorer talar för ytterligare försvagning framöver. 

Företagen tvekar att investera, trots det låga ränteläget. Samtidigt är arbetsmarknaden fortsatt 

stark och hushållen har hittills fortsatt att konsumera, men framöver väntas tillväxten i 

sysselsättning och konsumtion sjunka. Avmattningen blir dock förhållandevis mild. Hushållens 

finansiella ställning förblir stark och gynnas dessutom av sjunkande bostadsräntor. 

Trots vissa positiva signaler kring handelskriget mellan USA och Kina räknar vi inte med någon 

betydelsefull lösning under prognosperioden. Motsättningarna mellan länderna bedöms bestå, vilket 

innebär fortsatt osäkerhet och lägre ekonomisk aktivitet. Presidentvalet nästa år kan få betydelse 

men vi bedömer att ett avtal dröjer oavsett valutgång. Även om presidentvalet skulle resultera i en 

mindre protektionistisk administration kommer denna inte att påbörja sitt arbete förrän tidigast i 

början av 2021 och sannolikt skulle det dröja ytterligare innan ett eventuellt positivt 

förhandlingsresultat med Kina blir klart. Vi räknar därför med en fortsatt stor osäkerhet kring 

handelspolitiken under hela prognosperioden. 

De svagare konjunktur- och inflationssignalerna har bidragit till att den amerikanska centralbanken 

(Fed) lagt om penningpolitiken. Fed har hittills sänkt räntan tre gånger under 2019. Varken 

utvecklingen på arbetsmarknaden eller inflationen ger vid en första anblick egentligen något stöd för 

omsvängningen. Arbetslösheten är den lägsta på 50 år och sysselsättningsgraden i åldersgruppen 

25–54 år är lika hög som den var före finanskrisen. Inflationen ligger nära 2 procent. Måluppfyllelsen 

är därmed mycket god. Fed tycks dock blicka framåt och har pekat på osäkerhet kring den ekonomiska 

utvecklingen samt de sjunkande inflationsförväntningarna. Flera ledamöter har också uttryckligen 

sagt att de inte ser något större problem med att överskjuta inflationsmålet något. 

Sammantaget räknar vi med ytterligare en sänkning under det första kvartalet 2020, vilket kommer 

att lämna intervallet för styrräntan på 1,25–1,50 procent. Skulle utvecklingen bli värre än vad vi 

prognoserar finns det därmed utrymme att sänka räntan ytterligare något före ett nytt 

obligationsköpsprogram aktualiseras. 

Avmattningen i den globala industrikonjunkturen har dämpat tillväxten i euroområdet, i synnerhet i 

Tyskland. Samtidigt fortsätter flera länder och sektorer, som är mindre beroende av den globala 

industrikonjunkturen, att utvecklas väl. Tillväxten i både Frankrike och Spanien bedöms vara fortsatt 

god under prognosperioden. Även italiensk ekonomi väntas växa, vilket inte har varit en självklarhet 

under de senaste decennierna. Utvecklingen i Tyskland är dock bekymmersam och nu syns även 

tecken på att nedgången spritt sig till tjänstesektorn. Ledande indikatorer i Tyskland har fortsatt att 

sjunka och ligger nu i de flesta fall på lika nedtryckta nivåer som under finanskrisen. 

Sammantaget prognoseras tillväxten i euroområdet till 1,1 procent år 2020 och 1,4 procent år 2021. 

Prognosen för 2020 är något uppreviderad sedan augusti, bland annat till följd av ett något mindre 

dystert antagande kring Brexit (se nedan). Den hyggliga tillväxten innebär att arbetsmarknaden hålls 

uppe väl och att sysselsättningen fortsätter att stiga i de flesta länder. 
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STORBRITANNIEN 

Inflationstrycket fortsätter dock att lysa med sin frånvaro och det är svårt att se att den 

underliggande inflationen mer bestående når ECB:s mål. Inflationsförväntningarna är mycket låga 

och lönetillväxten i de större ekonomierna förblir dämpad. 

Även om inflationsmålet blir svårt att uppnå bedöms penningpolitiken ha nått vägs ände. Den 

Europeiska centralbanken (ECB) sjösatte nyligen ytterligare ett stimulanspaket, vilket innefattade en 

ännu lägre styrränta och ett nytt obligationsköpsprogram med start i november. Effekterna av 

åtgärderna bedöms dock bli små, inte minst mot bakgrund av att räntorna redan i utgångsläget är på 

en mycket låg nivå. Att vidta ytterligare stimulanser kan också stöta på patrull då flera ledamöter i 

ECB:s direktion uttryckt skepsis mot de nya åtgärderna. 

Vi räknar med att ECB kommer att låta penningpolitiken ligga i stort sett oförändrad under 2020 och 

2021. Obligationsköpsprogrammet innebär att ECB ska köpa obligationer till ett värde av 20 miljarder 

euro från och med november och så länge det behövs. Enligt vår prognos kan det behöva fortgå 

under lång tid framöver, och kanske till och med utökas, för att inflationen ska närma sig målet. Men 

någon gång under slutet av nästa år bedöms obligationsköpen slå i taket för vad som i dag är tillåtet 

att köpa i vissa länder. Det kan då bli svårt att få majoritet inom ECB att tänja på dessa gränser. 

Finanspolitiken borde bli mer expansiv i flera länder. Denna syn delas också av ECB, OECD och IMF 

som samtliga har uppmuntrat länder som har finansiellt utrymme att investera i åtgärder som lyfter 

produktionsförmågan på sikt. Hittills har just de länder som har förmågan inte visat gehör. Vi 

bedömer dock att ju längre tiden går med nedpressade, och i de flesta fall negativa, räntor desto 

större sannolikhet att politikerna till slut kommer att falla till föga och spendera något mer. Det lär 

dock dröja och vi räknar inte med att det bidrar till ekonomin förrän under 2021. 

Drygt tre år efter folkomröstningen råder fortfarande total osäkerhet kring Brexit. I 

augustiprognosen räknade vi med en hård Brexit den 31 oktober. Lyckligtvis hade vi fel och 

Storbritannien lämnade då inte EU utan avtal. Dessvärre lever dock alla möjliga scenarier alltjämt och 

utgången är i skrivande stund helt öppen. Nyligen meddelade EU att Storbritannien får ännu en 

förlängning och den nya deadlinen är den 31 januari 2020. Det kommer att hållas ett nyval i 

Storbritannien i december. Risken för att Storbritannien lämnar utan avtal kvarstår, vilket om det 

materialiseras skulle tynga ekonomin i hela Europa. Även om ett Brexitavtal skulle baxas igenom alla 

instanser och vi får en så kallad mjuk Brexit någon gång före 31 januari kommer stor osäkerhet att 

bestå. Storbritannien har i detta scenario endast en övergångsperiod till december 2020 som kan 

förlängas med två år. Det betyder att tiden är mycket knapp för de riktigt svåra diskussionerna, 

nämligen att i detalj bestämma hur själva handelsrelationen ska se ut i framtiden. Detta kommer med 

största sannolikhet inte att vara klart i december 2020 och troligtvis kommer övergångsperioden att 

utökas till minst 2022. 

Eftersom sannolikheten för en hård Brexit ändå minskat avsevärt är vårt huvudscenario nu snarast 

någon form av mjuk Brexit, även om de andra alternativen kvarstår (hård Brexit eller att 

Storbritannien till sist ändrar sig och drar tillbaka utträdesansökan). Detta innebär att ekonomin 

utvecklas något mindre negativt än vad vi antog i augusti. Sammantaget reviderar vi upp utsikterna 

för Storbritannien något och Bank of England förblir passiv i avvaktan på mer klarhet.
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SVERIGE 

Statistiken över svensk ekonomi spretar. De reviderade nationalräkenskaperna vittnar om en 

stagnation av produktionen under det första halvåret och mer framåtblickande konjunkturindikatorer 

har sjunkit trendmässigt under snart två års tid. 

Flertalet arbetsmarknadsindikatorer har försämrats under året. SCB har förvisso medgett att det 

varit brister i AKU, som mäter sysselsättning och arbetslöshet, och indikerat att den stora 

försvagningen som synts under sommaren förmodligen är överdriven. Samtidigt har AKU sannolikt 

gett en alltför god bild av läget under början av året. Reviderad statistik är att vänta inom kort. 

Månadsstatistiken för detaljhandeln, hushållens konsumtion och näringslivets produktion visar 

samtidigt på fortsatt hyggliga trender under året. Export och import har också fortsatt att öka. Efter 

en längre period med avvaktande utveckling tycks bostadsmarknaden ha kvicknat till och 

bostadspriserna stiger nu återigen. 

Statistiken ovan ger alltså en något oklar bild av nuläget, vilket gör avstampen för prognosen mer 

osäker än normalt. Sammantaget kvarstår vår bild av konjunkturen från augusti. Vi räknar med en låg 

tillväxt även framöver. Arbetsmarknaden försvagas något men vi räknar inte med någon 

lågkonjunktur eller djupare svacka, även om detta såklart inte kan uteslutas. Det fortsatt låga 

ränteläget gynnar hushållen. Bostadspriserna bedöms öka med cirka 5 procent per år framöver vilket 

är marginellt över den nominella disponibelinkomsten. 

Inbromsningen på arbetsmarknaden och den dämpade industrikonjunkturen bedöms hålla tillbaka 

löneökningarna kommande år, även om vi förutser en svagt tilltagande löneökningstakt. Nuvarande 

centrala avtal löper ut i mars 2020 för flertalet avtalsområden och lönerörelsen börjar nu komma 

igång på allvar. LO-samordningen har i upptakten fått sig en törn efter att Kommunal och Pappers 

har ställt sig utanför och utgångsbuden från arbetstagarna får ändå betraktas som höga. 

Måttliga löneökningar bidrar till att det underliggande inflationstrycket förblir lågt. Inflationen 

bedöms trots allt ligga relativt nära målet under det närmsta året för att därefter falla tillbaka mot 

det historiska genomsnittet omkring 1,5 procent. Kronan förväntas ligga kvar på en svag nivå vilket 

bidrar till att hålla uppe importpriserna i närtid medan energipriserna på sikt bidrar mindre negativt. 

Riksbanken signalerade nyligen att de låga räntorna är här för att stanna. De var förvisso tydliga med 

att en räntehöjning är att vänta redan i december, trots att konjunkturen försvagas och att flera 

andra centralbanker går i motsatt riktning. Men de signalerade också att räntan sedan ska ligga still 

under flera år framöver. Vår prognos innebär att Riksbanken höjer reporäntan till 0,00 procent i 

december för att sedan ligga kvar på denna nivå under hela prognosperioden. 

Vi bedömer att riskbilden till denna prognos snarast är på upp- än nedsidan, det vill säga det är mer 

sannolikt att det blir någon mer höjning än att reporäntan sänks. Effekten av negativa styrräntor har 

kommit att ifrågasättas alltmer på sistone, inte minst internationellt. Vi bedömer att Riksbanken 

delvis delar denna syn och därför har en hög tröskel för att återigen sänka räntan till negativt 

territorium efter att nollnivån nåtts. 
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SVERIGE 

Vår syn är att det penningpolitiska vapnet för att möta en avmattning i ekonomin är mer eller mindre 

uttömt. Detta är en situation som Sverige delar med flertalet andra länder och alltfler röster höjs 

också internationellt för att finanspolitiken bör ta en större stabiliseringspolitisk roll. Lyckligtvis är 

det finanspolitiska utrymmet i Sverige gott, vilket innebär att om konjunkturen skulle utvecklas 

sämre än vår prognos så tror vi att politikerna motvilligt lättar på plånboken. Givet det svaga 

parlamentariska läget är dock risken stor att det blir svårt att komma överens om åtgärder och att 

det dröjer för länge samt att nödvändiga strukturreformer uteblir. 

Vi bedömer att det vore önskvärt med en mer expansiv finanspolitik, även om avmattningen i 

ekonomin blir mild. En sammanvägd bedömning av ned- och uppsidesrisker (risk-reward) av 

finanspolitiken talar tydligt för mer stimulans. Riskerna med en mer expansiv finanspolitik är trots 

allt mycket begränsade då Sverige har en historiskt och internationellt sett mycket låg statsskuld. En 

begränsad ökning kan leda till marginellt högre räntor men räntan på statsobligationer förutses ändå 

förbli fortsatt mycket låg, och på de flesta löptider negativ, under överskådlig framtid. Vi bedömer 

därmed att nyttan med högre upplåning överstiger kostnaden för de något högre räntorna.

Samtidigt finns det en uppenbar fara med att avvakta med stimulanser då det kan förstärka en sämre 

ekonomisk utveckling. Kommunernas finanser blir alltmer ansträngda, inte minst mot bakgrund av 

att antalet unga och äldre nu ökar kraftigt. Det vore olyckligt om kommunerna tvingas minska 

antalet anställda, vilket skulle förstärka avmattningen ytterligare. Staten bör redan i 

vårändringsbudgeten för 2020 skjuta till ytterligare medel till kommunsektorn. Man bör även ge en 

signal om att ytterligare medel är att vänta kommande år så att kommunerna ges rimliga 

planeringsförutsättningar. 
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NORDEN OCH BALTIKUM 

Baksidan med en alltför strikt finanspolitik kommer dock synas på allvar först om några år då 

uteblivna investeringar i klimat, utbildning, integration och infrastruktur kommer att bli påtagliga. 

Detta hämmar Sveriges långsiktiga tillväxtförmåga och försämrar utsikterna för kommande 

generationer.  

De nordiska ekonomierna har hittills stått emot sättningen i den globala industrikonjunkturen. 

Arbetsmarknaderna har hållit uppe väl. I Finland har sysselsättningsgraden nått rekordnivåer även 

om det finns tecken på att arbetslösheten har bottnat. 

Ledande indikatorer talar dock för att sämre tider är att vänta i samtliga nordiska ekonomier. Vår 

prognos innebär att tillväxten dämpas till cirka 1 procent i både Danmark och Finland under nästa år, 

vilket alltså är i linje med tillväxten i Sverige. Det kan tyckas lågt men ligger nära långsiktig 

tillväxtförmåga. 

Även norsk ekonomi väntas bromsa in framöver. Trots fyra räntehöjningar från Norges Bank under 

loppet av det senaste året har den norska kronan utvecklats mycket svagt. Den svaga växelkursen 

väntas inte stötta ekonomin i någon större utsträckning då norsk export är mindre priskänslig och 

mer beroende av efterfrågan från utlandet. Vi räknar med en viss förstärkning av den norska kronan 

framöver, men i huvudsak består den svaga nivån. Norges Bank väntas ligga still under hela 

prognosperioden men toleransen för ytterligare kronförsvagning är begränsad. 

Även de baltiska ekonomierna känner av den internationella motvinden. Förutom en mer dämpad 

export, väntas både tillväxten i hushållens konsumtion och investeringar att sjunka. För samtliga 

länder väntas den årliga BNP-tillväxten sjunka till mellan 2,0–2,5 procent under perioden 2020–

2021, vilket är betydligt lägre än under senare år. 

Sysselsättningen planar ut i Estland och i Litauen, men faller i Lettland och arbetslösheten väntas 

stiga något. Den nominella lönetillväxten dämpas i alla länder men väntas ändå uppgå till 5–7 

procent per år under 2020–2021. Inflationen väntas ligga kvar på mellan 2,0–2,5 procent i samtliga 

länder.  
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FÖRDJUPNING 

Kina och Indien står tillsammans för cirka 35 procent av världens koldioxidutsläpp, och är därför 

storspelare i den globala klimatpolitiken. Kinas kolkraftsdrivna tillväxtmodell baserat på tung industri 

och stora investeringar i fastigheter och infrastruktur har haft ett högt pris i termer av 

koldioxidutsläpp och miljöförstöring. Indien befinner sig i en tidigare utvecklingsfas och behöver 

komma i kapp i termer av infrastruktur och industrialisering för att levnadsstandarden ska förbättras. 

För att undvika en katastrofal klimatförändring är det emellertid viktigt att Indien inte följer Kinas 

tillväxtmodell.  

 

Redan i dag har Kina och Indien relativt ambitiösa klimatmål. Dessa kommer att innebära stora 

investeringar i förnybar energi, energieffektivisering och relaterade teknologier. Deras klimatmål 

kommer sannolikt även att behöva skärpas framöver om Parisavtalets mål ska nås samtidigt som 

inhemska miljöproblem också motiverar en ambitiös politik. Dessutom pågår det en fortsatt 

urbanisering i både Kina och Indien, och år 2050 beräknas 20 procent av världens befolkning bo i 

Kinas och Indiens städer. Denna urbanisering förutsätter fortsatta investeringar, som nu måste bli 

mer hållbara än tidigare. 

 

                                                             
2 Läs vår Makrofokus Klimatet och kapitalet: Kina, Indien och gröna exportmöjligheter. 

https://internetbank.swedbank.se/ConditionsEarchive/download?bankid=1111&id=WEBDOC-PRODE43061872
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FÖRDJUPNING 

Tillsammans utgör klimatomställningen och urbaniseringen i Kina och Indien en stor utmaning. Dock 

finns det skäl att vara hoppfull: Kina har varit ledande inom gröna investeringar globalt, och även 

Indien har som syfte att öka användningen av förnybar energi betydligt. Det finns historiska 

exempel, såsom Storbritannien, som visar att kolkraften kan fasas ut relativt snabbt med korrekta 

incitament. Samtidigt underlättar de senaste årens prisfall på sol- och vindkraft denna omställning. 

  

Omställningen innebär även en möjlighet för företag som kan svara till Kinas och Indiens behov. 

Enligt vår beräkning skulle Sverige kunna öka sin export till Kina och Indien med cirka 180 miljarder 

kronor mellan 2019 och 2030 om Sveriges andel av dessa länders import ökar med 10 procent som 

följd av en ökad miljörelaterad svensk varuexport. På samma sätt kan företag med rätt kompetens i 

de andra nordiska länderna också gynnas. Utvecklingen av grön teknologi kan vara ett sätt att bidra 

till både minskade globala utsläpp och ekonomisk tillväxt på hemmaplan. Denna utveckling bör dock 

stödjas av politiska regelverk, där ambitiösa klimatmål och ett tillräckligt högt pris på koldioxid 

kommer att spela en nyckelroll.  
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BILAGA 
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Detta dokument har sammanställts av analytiker på Swedbank Large 

Corporates & Institutions (LC&I) Makro Research. Makro Research består 

av research-avdelningar i Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland och 

Litauen, och är ansvariga för att förbereda rapportering om den 

ekonomiska utvecklingen på den globala marknaden och 

hemmamarknader. 

Swedbank Makroanalys grundar sin analys på mångsidig information och 

olika aspekter. Till exempel: grundläggande analys av cyklisk och 

strukturell ekonomisk utveckling, aktuellt eller förväntat 

marknadssentiment, förväntade eller faktiska ändringar i kreditvärdighet, 

samt interna eller externa förhållanden som påverkar priserna på utvalda 

valuta- och ränteinstrument. Beroende på typen av 

investeringsrekommendation kan tidshorisonten variera mellan kort sikt 

och upp till 12 månader. 

Rekommendationer i valuta- och ränteinstrument görs både på 

spotmarknaden och i derivatinstrument. Rekommendationer kan 

uttryckas i absoluta termer, till exempel attraktiva pris-, ränte- eller 

volatilitetsnivåer. De kan också uttryckas i relevanta termer, till exempel 

långa positioner kontra korta positioner. 

När det gäller spotmarknaden, innehåller våra rekommendationer en 

inträdenivå, medan rekommendationsuppdateringar inkluderar vinst samt 

oftast, men inte alltid, en föreslagen utträdesnivå. När det gäller 

rekommendationer i derivatinstrument, innehåller våra 

rekommendationer föreslagen inträdeskostnad, lösenpris och löptid. I 

rekommendationer gällande valutamarknaden använder vi optioner 

endast som för att ta ställning till marknadsutvecklingens riktning och 

volatilitet, med begränsningen att vi inte rekommenderar 

nettoförsäljning av optionalitet. Detta innebär att vi endast 

rekommenderar strukturer som har en fastslagen maximal förlust. 

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. 

Detta dokument har sammanställts av Makro Research analytiker på LC&I 

och ges ut av affärsområdet Swedbank LC&I inom Swedbank AB (publ) 

(”Swedbank”). Swedbank AB står under tillsyn av Finansinspektionen 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 och i vissa fall av Swedbank 

Securities U.S. LLC (”Swedbank LLC”) som ikläder sig ansvar för innehållet. 

Dokumentet får endast distribueras till institutionella investerare. Om du 

inte är en institutionell investerare får du ej agera utifrån, reproducera 

eller lita på detta dokument. Institutionella investerare i USA som får 

detta dokument, och som önskar genomföra en transaktion i något av de 

värdepapper som nämns i dokumentet, ska endast göra detta via 

Swedbank LLC. Swedbank LLC är en USA-baserad broker-dealer, 

registrerad hos ”the Securities and Exchange Commission”, och medlem i 

”the Financial Industry Regulatory Authority” samt ”the Securities 

Investor Protection Corporation”. Swedbank LLC 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 (”high net worth companies, unicorporated 

associations etc”). 

 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. 

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 bevakning, 

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. 

På Swedbank LC&I har interna riktlinjer implementerats för att säkerställa 

integriteten och oberoendet av analytikerna på Swedbank Makroanalys. 

Riktlinjerna innehåller regler för, men inte begränsat till: kontakter med 

de företag som bevakas; personligt engagemang i de bolag som bevakas; 

deltagande i investment banking verksamhet och tillsyn och granskning 

av research produkter. Till exempel: 

 Research produkter baseras enbart på publik information. 

 Analytikerna tillåts i allmänhet inte ha några innehav eller positioner 

(långa eller korta, direkt eller via derivat) avseende aktier eller 

aktierelaterade instrument i företag de analyserar. 

 Ersättningen till personalen inom Makro Research kan innefatta 

diskretionära utmärkelser baserade på företagets totala intäkter, 

inklusive intäkter för investment banking. Dock ska ingen sådan 

personal få ersättning baserat på specifika investment banking 

transaktioner. 

Investeringsrekommendationer uppdateras normalt sätt två gånger per 

månad. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbank 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 Large Corporates & Institutions, Stockholm. 

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), SE-105 34 Stockholm. 

Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm. 

http://www.swedbankfs.com/disclaimer/index.htm


 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 


