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Sammanfattning 
Ljusa tillväxtutsikter globalt och i Sverige, men politiska risker kvarstår 

• Globalt: Bred uppgång i konjunkturen. Allt fler länder och sektorer visar god tillväxt. 
Investeringskonjunkturen har tagit fart, vilket gynnar Norden och Baltikum.  

• Sverige: Tillväxt allt mer driven av export och industriproduktion. Sysselsättning och 
hushållens konsumtion utvecklas väl. Bostadsmarknaden är i fokus då prisökningarna 
mattas av, vilket dämpar bostadsinvesteringar på sikt.  

• Norge: Tillväxten har tagit fart då nedgången i oljesektorn är över. Arbetsmarknaden 
stärks. Bostadsmarknaden har dock mattats av markant, vilket kommer att leda till lägre 
bostadsinvesteringar och en något lägre tillväxt 2018 och 2019.  

• Baltikum: Stark tillväxt fortsätter i de baltiska länderna, med stöd från export, 
hushållens konsumtion och investeringar. 

• Marknaden: Långsam och gradvis normalisering av penningpolitiken. En första 
räntehöjning från Riksbanken under sommaren 2018.  

• Råvaror: Investeringskonjunktur driver uppgång i råvaror. Oljepriset har stigit men 
förväntas falla tillbaka något. Högre råvarupriser utgör en uppåtrisk på inflationen.   
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Riksbilden har ljusnat men osäkerhetsfaktorer kvarstår 
Populism, geopolitik och skuldsättning fortsatta orosmoln 

1. Politiska svagheter ökar risken för misstag 

 

2. Sverige och Norge känsliga för skuldanpassning 

 

3. Geopolitiska spänningar i bl.a. Nordkorea och Mellanöstern kvarstår  

 

4. Minskad risk för EU-fientlighet men Italien och Brexit kvarstår 

 

5. Tillgångsmarknader känsliga för abrupt penningpolitisk normalisering 
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Globalt 
Tillväxten växlar upp 
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Globalt 
Tillväxten växlar upp 
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Politiska oron har avtagit i Europa men Italien en riskfaktor 
Franska presidentvalet var en lättnad… 

2017 
Tyskland 
förbundsval 

De Konservativa vann en stor seger under 
den nye ledaren Sebastian Kurz. Även 
populistiska Frihetspartiet framåt men 
förblev tredje största parti. Kan dock 

hamna i regeringen tillsammans med de 
konservativa. 

Tjeckien 
parlamentsval 

Valets vinnare blev  milt EU-
kritiska och muslimkritiska 
ANO 2011 som leds av en 
miljardär med nästan 30 

procent av rösterna. 

Norge 
stortingsval 

Bakslag för CDU och SPD. FDP 
och populistiska AfD starkt 
framåt. Den Europapositiva  

politiken dock intakt. 
Förhandlingar pågår om en s.k. 
Jamaikakoalition under ledning 

av Angela Merkel (CDU/CSU, 
FDP, De Gröna). 

 
 
 

Storbritannien 
parlamentsval  

UKIP försvagat men 
Labour gjorde oväntad 
framgång och Tories 

tappade egen majoritet 
vilket har försvagat 

Theresa Mays ställning. 

Frankrike 
presidentval 

Holland 
parlamentsval 

11/18 juni. 

Wilders Frihetsparti framåt men inte 
alls så mycket som förväntat. 

Borgerlig fyrpartiregering under 
Liberalernas Mark Rutte.  

Fortsatt borgerligt 
regeringsunderlag. 

Fremskrittspartiet tappade 
marginellt. 

Österrike 
parlamentsval 
 

Frankrike 
parlamentsval 

Populiströrelser till höger och 
vänster slog ut etablerade 

kandidater. I slutändan vann 
Emmanuel Macron och hans nya 

parti stor majoritet, med 
traditionell europavänlig politik 

mot Front National.  
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Politiska oron har avtagit i Europa men Italien en riskfaktor 
…men kommande europeiska val skapar fortsatt osäkerhet 

2018 

18 mars 

Ungern 
parlamentsval 

april/maj 
2018 

 

9 september 

Sverige 
riksdagsval 

Italien 
parlamentsval 

Ryssland 
presidentval 

Senast 20 maj 2018 
Osäkert opinionsläge. Femstjärnerörelsen ligger 

kvar på knappt 30 procent. Socialisterna har 
ungefär samma opinionsstöd.  Berlusconi verkar 

försöka göra comeback på högerkanten.  
 

21 december 
Osäkerhet kan prägla den 

spanska utvecklingen fram till 
valet 

 

2017 
Katalonien 
regionalval 
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Politiska oron har avtagit i Europa men Italien stor riskfaktor 
Blicken riktas nu mot parlamentsval i Italien och utvecklingen i Katalonien 
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Sverige – allt ljus på bostadsmarknaden 
Drivkraften skiftar från inhemsk efterfrågan mot exportdriven industriproduktion 

• Sverige gynnas av stark global tillväxt   

 

• Export och industriproduktion har tagit fart 

 

• Bostadsmarknaden stabiliseras    

 

• Riksbankens första räntehöjning under sommaren 2018  

 

• Tillväxten växlar under 2019 ner mot 2 procent 
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Svensk ekonomi - bidrag till BNP-tillväxt 
Inhemska drivkrafter väger fortsatt tungt 
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• Starkare efterfrågan i 
euroländerna (40% av 
svensk export) 

• Ökad efterfrågan på 
insats-/investeringsvaror 
när europeiska 
investeringskonjunkturen 
förbättras 

• Nedåtrisker för svensk 
export till Norge och UK 

• Stigande ULC och 
starkare krona begränsar 
exportökningen 

 

 

Svensk export ökar i kölvattnet av starkare europakonjunktur 
Exporten växer på bred front 
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• Lägre 
världsmarknadstillväxt 
tilltagande konkurrens, 
mindre 
handelsliberaliseringar jmf 
med före finanskrisen 

• Måttligare globala 
investeringsökningar 

• Strukturomvandling inom 
elektronikindustrin  

• Svensk export väntas växa 
med ca 4% per år under 
2017-2019  

Svensk export växer men långsammare än före finanskrisen 
Omvärldsfaktorer och strukturomvandling begränsar svensk export  
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• Bostadsinvesteringarna 
växlar ned  

• Växande befolkning driver 
upp de offentliga 
investeringarna 

• Starkare exportkonjunktur 
lyfter 
industriinvesteringarna 

• Investeringsandelen stiger 
till över 25% av BNP 

God investeringstillväxt från höga nivåer 
Hög investeringsandel i svensk ekonomi 
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• Ett högt bostadsbyggande 
och en ökad osäkerhet om 
bostadspriserna leder till 
färre påbörjade lägenheter 

• Antalet påbörjade 
bostäder minskar från 
drygt 70 000 i år till 63 000 
om två år 

• Ombyggnadsinvesteringar 
och upprustning av 
befintligt bestånd håller 
uppe 
bostadsinvesteringarna 

Bostäderna som drivmotor i svensk ekonomi växlar ned  
Bostadsinvesteringarna toppar i år 
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Hög befolkningstillväxt stödjer fortsatt bostadsbyggande 
Antalet påbörjade lägenheter 2017 - högsta sedan miljonprogrammets dagar 
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Huspriser och räntan 
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Huspriser sedan 2007 
 

Intro Sverige G7 EM FX & FI Norden Baltikum 



Public 

Information class 

18 

• Konsumtionen av 
”basvaror” har stöd från 
arbetsmarknaden och 
finanspolitiken 

• Dämpning främst för 
varaktiga varor men högt 
byggande ger stöd åt 
möbler etc. 

• Högre räntekostnader, 
energipriser och hyror gör 
att boendeposten åter ökar  

• Tjänstekonsumtionen 
fortsätter att öka i 
betydelse 

 

Konsumtionsmönstret förskjuts  
Konsumtionen närmar sig “mättnad” efter uppgång under åtta år i rad 
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• Stark arbetsmarknad ger 
stigande inkomster 

• Finanspolitiken gynnar 
grupper med hög 
konsumtionsbenägenhet 

• Högre amorteringstakt, 
både frivilligt och via 
skärpta krav, håller 
sparandet högt 

• Även demografiska 
faktorer bidrar till ett 
ihållande högt sparande i 
närtid 

 

Konsumtionen fortsätter att öka, om än i avtagande takt 
Samtidigt förblir hushållen försiktiga och bibehåller ett högt sparande 
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• Inbromsning att vänta då 
ekonomin går in i en 
lugnare fas 

• Demografi och 
matchningsproblem talar 
också för inbromsning 

• Stora ålderskohorter börjar 
komma i pensionsåldern, 
vilket drar ner tillväxten på 
arbetskraft 

• Arbetslösheten är relativt 
stabil i nära framtid men 
sjunker marginellt till 6,3 
procent 2019  

 

 

 

Arbetsmarknaden har utvecklats bättre än väntat 
Såväl arbetskraft som sysselsättning ökar i god takt 
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Matchningsproblem ökar på arbetsmarknaden 
Arbetslösheten riskerar att börja öka trots stora rekryteringsbehov  
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Fortsatt stora rekryteringsbehov i näringslivet 
Arbetskraftsdeltagandet har ökat främst bland de äldre grupperna 

Byta! 
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Klyftor består på arbetsmarknaden 
Men en betydligt mer positiv utveckling för de utrikes födda är synlig 
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• Befolkningstillväxten har 
varit mycket högre än det 
som prognostiserats 

• Både hög nettomigration 
och födelsetal ligger 
bakom uppgången  

• Den starka 
befolkningstillväxten är 
positiv för den svenska 
ekonomin 

• Men utvecklingen pressar 
den offentliga sektorn 

Demografin driver den svenska ekonomin 
Ökande arbetskraft stödjer BNP-tillväxt 
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• Antalet födda per år ökade 
med 30 % mellan 2000-
2016 och prognostiseras 
öka med ytterligare 13 % 
till 2025 

• År 2015 var födelsetalet 12 
i Sverige, och det var 12 i 
USA, medan 10 i EU och 9 
i Tyskland (Världsbanken) 

• Fertilitetsgraden i Sverige 
var 1,9, d.v.s. över OECD 
snittet på 1,7 födslar per 
kvinna 

Stigande nettofödelsetal bakom uthållig befolkningstillväxt  
Tillväxten i antalet födda per år väntas fortsätta öka 

Anm.: Födelsetal anges som födda per 1000 personer. 

Fertilitetsgrad är antalet födda dividerat på antal kvinnor i fertil ålder 
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• Fertilitetsgraden har stigit 
från låga 1,5 år 1999 till 
1,86 år 2016 

• De senaste åren 
observeras en viss 
nedgång 

• Under första halvåret 2017 
svarade födelseöverskott 
för ¼ av 
befolkningstillväxten 

Fertilitetsgraden på hög nivå enligt historisk jämförelse 
På lång sikt väntas fertilitetsgraden vara ca 1,89 barn per kvinna 
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• Nettomigrationen till 
Sverige ökade med 135 % 
mellan 2010-2016.  

• Hög immigration är den 
enskilt viktigaste 
förklaringsfaktorn till den 
höga befolkningstillväxten 
de senaste åren 

• Immigrationen väntas 
dämpas markant till följd 
av striktare flyktingpolitik i 
Sverige och i EU-länderna 

Hög nettomigration har drivit befolkningstillväxten 
Men immigrationen har dämpats i spåren av striktare flyktingpolitik 
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Fler barn och äldre pressar välfärdsystemen 
Försörjningskvoten kommer att öka avsevärt i Sverige 
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Åldrande befolkning är ett faktum, även för Sverige 
Andelen äldre kommer att öka. Detta trots att befolkningstillväxten är utbredd.  
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Åldrande befolkning är ett faktum, även för Sverige 
Men även de unga och de arbetsföra ökar 
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Befolkningsutvecklingen per 

åldersgrupp, 2017-2023 

            

            

            

År 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85+ 

2017 -0,7% 3,0% 0,2% 1,1% 0,7% 0,4% 4,2% 0,5% 

2018 -0,9% 2,2% 0,2% 0,4% 1,1% -0,2% 5,4% 0,1% 

2019 -0,3% 1,6% 0,2% -0,1% 2,1% -1,1% 5,9% 0,4% 

2020 0,5% 0,8% 1,0% -0,5% 2,0% -1,0% 5,6% 0,8% 

2021 1,7% 0,2% 1,7% -0,8% 1,8% -0,9% 5,0% 1,7% 

2022 2,1% -0,3% 1,8% -0,8% 1,7% -0,8% 4,3% 2,1% 

2023 2,1% -0,9% 2,3% -0,5% 1,3% -0,8% 3,6% 2,9% 

Total 4,4% 6,6% 7,5% -1,3% 10,7% -4,4% 34,0% 8,5% 

                  

Källor: Swedbank Analys och Macrobond           

          

Arbetskraften blir äldre 
Den stora 40-talistkullen påverkar åldersstrukturen, under perioden: 2017-2023 
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Andelen av de mycket unga och gamla kommer att öka rejält 
Utvecklingen ökar pressen på offentlig sektor 
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Utbildningsnivå är A och O – Arbetslöshet olika segment 
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Arbetslöshet per utbildningsnivå och födelseland, procent av arbetskraften 

Inrikes födda grundskola Inrikes födda gymnasieutbildning

Inrikesfödda eftergymnasialutbildning Utrikes födda grundskola

Utrikesfödda gymnasieutbildning Utrikes födda eftergymnasial utbildning

2016: Differens utrikes-inrikes födda  

-grundskola 18 p.e. 

-gymnasieutbildning 9 p.e. 

-eftergymnasial utbildning 8 p.e. 
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Lönetillväxten börjar visa tecken på uppgång 
Men når ännu inte nivåer som tillfredsställer Riksbanken  
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Enhetsarbetskostnader (%-förändring)   

Måttlig produktivitet och stigande enhetsarbetskostnader 
Svag utveckling sätter fingret på behovet av produktivitetshöjande strukturreformer 
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• Temporära faktorer (högre 
paketpriser) har dragit upp 
inflationen mer än 
förväntat under 2017 

• Inflationstakten faller 
tillbaka under två procent 
för att stiga igen under 
andra halvåret 2018 och  
2019 

• Ökat resursutnyttjande och 
högre boendekostnader 
driver upp det inhemska 
pristrycket. Högre 
energipriser en uppåtrisk. 

• Starkare krona motverkar 
importerade inflationen  

 

Inflationen når inte upp över två procent igen under 2017-19   
Stigande paketpriser och administrativa prishöjningar har tillfälligt drivit upp inflationen  
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Inflationen har gått Riksbankens väg under 2017 
Men risk för bakslag längre fram 
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• Högre paket- och 
flygpriser samt SCB:s 
metodförändringar höjer 
tjänstepriserna 

• Boendekostnader drivs av 
stigande 
kapitalkostnadsindex och 
gradvis högre räntor 

• Priskonkurrens och 
starkare krona dämpar 
varuinflationen 

Högre tjänstepriser medan varuinflationen är fortsatt dämpad 
Inflationen varierar mellan olika sektorer 

Intro Sverige G7 EM FX & FI Norden Baltikum 



Public 

Information class 

39 

Ökat resursutnyttjande lyfter inhemska pristrycket 
Kronan viktig för Riksbanken 
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• En stark svensk ekonomi 
och högre inflation 
motiverar en gradvis reträtt 
från stimulanser 

• Lönetillväxten börjar 
(långsamt) ticka upp  

• Fortsatt mjuk ECB och 
rädslan för starkare krona 
håller takten måttlig 

• Första räntehöjning i 
mitten av 2018 och 
reporäntan når 0,5 procent 
i slutet av 2019 

 

 

Riksbanken påbörjar långsamma räntehöjningar 

Riksbanken avslutar nettoköp vid årsskiftet 2017 och höjer räntan i mitten av 2018 
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Goda skatteinkomster förklarar högt offentligt sparande 
Stabil utgiftskvot trots expansiv budget tack vare lägre migrationskostnader 
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Gott utrymme för regeringen om de vill föra expansiv politik 
Risk för att planerade skattehöjningar uteblir men att offentliga utgifter genomförs 
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Inflationstryck återvänder - Fed fortsätter höja räntan gradvis 
Tillfälliga faktorer avtar. Löneinflation tilltar. FOMC-medlemskap viktigt. Powell ger kontinuitet 
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• Tyska konjunkturen är 
nära toppen, men 
fortfarande ett stort glapp i 
franska ekonomin – 
reformer skulle kunna öka 
potentiell produktion 

• Trots senaste tidens 
konjunkturuppgång, saktas 
återhämtningen i Italien 
ner p.g.a. reformbrist, svag 
banksektor och svaga 
statsfinanser 

• Spanska produktionsgapet 
minskar –  långsam tillväxt 
framöver; stor risk – 
förlängd konstitutionell kris 

EMU: Bred konjunkturuppgång fortsätter 
Avvikande konjunkturer: Tyskland mognar, Frankrike tar över stafettpinnen…kanske 
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EMU: Stigande omvärldsefterfrågan bidrar till exporttillväxt 
Kapacitetsbrist, EUR appreciering, låg konkurrenskraft (IT & FR) kan vara bromsklossar 
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EMU: Starka argument för att investeringar ökar 
Stigande exportefterfrågan, högt kapacitetsutnyttjande, billiga lån, minskad politisk osäkerhet 
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• Hög statlig konsumtion är 
huvudorsak till Frankrikes 
problem med statsfinanser 

• Reducerad arbetslöshet: 
höga nivåer av 
arbetslöshet och tvåsikts- 
arbetsmarknad bidrar till 
att vissa grupper blir 
ekonomiskt sårbara i 
samhället 

• Öka konkurrensen: 
konkurrenskraften är låg 
p.g.a. arbete, skatt och 
stela produktmarknader 

 

Frankrike: Nästa framgångssaga? 
Demografin är en bonus, men skatt, arbetsmarknaden och effektivitetsorienterade reformer är viktiga 
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Japan: Löner/priser är fortfarande huvudvärk för BoJ 
Trots stram arbetsmarknad 
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• Cykliska uppgångar i 
Brasilien och Ryssland 
med stöd av högre 
råvarupriser  

• Tillväxten i Indien har 
överraskat negativt men 
nytt bankpaket på väg 

• Inflationstakten överraskar 
på nedsidan vilket stärker 
köpkraften i flera länder 

• Uppgången begränsas 
däremot av strukturella 
problem i de större 
tillväxtländerna 

Tillväxtmarknader: Fortsatt återhämtning 
En balansakt mellan cyklisk uppgång och svaga fundamenta 
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• Reformarbetet att minska 
överutbudet i industrin ger 
nu positiva resultat 

• Kraftig vinsförbättring i 
näringslivet och högre 
inkomster bland hushållen 

• Skuldkvoten har 
stabiliserats 

• Mindre fokus på mål för 
BNP  

• Mer fokus på välfärd 

Kina: Positiv effekt av utbudsreformer 
Den privata sektorn tar successivt över som draglok 
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• Återhämtningen har stöd 
av högre råvarupriser och 
en svagare USD 

• Stor politisk osäkerhet 
inför valet 2018 

• Pensionsreform 
avgörande för att på sikt 
stabilisera statsfinanserna 

• Tillväxten hämmas av den 
långsamma 
reformprocessen 

Brasilien: Cyklisk återhämtning begränsas av osäker politik 
Tillväxten har på kort sikt stöd av globala faktorer medan reformprocess går långsamt 
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• Tillväxtbesvikelser efter 
sedelbyte och införandet 
av ny enhetlig skatt 

• Investeringarna har 
begränsats av bankernas 
svaga balansräkningar 

• Ny plan lanserad för att 
rekapitalisera bankerna 
öppnar upp för tillväxt över 
8 procent på medellång 
sikt 

Indien: Tillväxthopp efter nytt bankpaket 
Långsiktig tillväxt över 8 procent möjlig efter nytt kapital till statliga banker 

Intro Sverige G7 EM FX & FI Norden Baltikum 
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Ryssland: Bred återhämtning 
Tillväxten sprider sig till konsumtion och investeringar  

Intro Sverige G7 EM FX & FI Norden Baltikum 

• Återhämtning fortsätter i 
ett snabbare tempo än 
väntat 

• BNP ökar på sikt 
potentiellt med 2-3 % 
årligen under 2017-2019 

• Låg inflation stärker 
hushållens köpkraft 

• Ekonomiska sanktioner 
kommer inte försämra 
återhämtningen men 
motverkar direkt 
investeringar 

• Nästa års presidentval är 
tänkbar geopolitisk risk 
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Globalt 
Långsam och gradvis normalisering av penningpolitik 

Norden Baltikum FX & FI Intro Sverige G7 EM 
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• Riksbanken börjar att höja 
reporäntan nästa sommar 

• Formella nettoköp av 
statsobligationer upphör 
vid årsskiftet, men en 
betydande volym av 
SGB1052 återinvesteras 
dock före förfall 

• Normalt att 5-åringen 
reagerar tydligast på 
penningpolitiska 
förändringar 

• Lågt nettolånebehov 
tillbakahållande faktor 

 

En försiktig normalisering sätter tonen på räntemarknaden 

Gradvis normalisering leder till initialt brantare och sedan flackare kurvor 
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• Oljepriser har stigit på 
sistone, men utsikterna på 
medelfristig sikt kvarstår 

• Oljelager faller endast 
gradvis; OPEC- 
neddragningar håller 

• Tillväxten i amerikansk 
skifferoljeproduktion vittnar 
om begränsningar 

• Brentoljan förväntas 
gradvis falla mot $55 per 
fat de kommande åren, i 
linje med terminspriser 

Uppgången i oljepriset väntas bli tillfälligt 
Spotoljepriset har stigit men utsikterna på medellång sikt kvarstår 
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Finland har visat att de kan skapa god ekonomisk tillväxt 
...men strukturella och cykliska problem utgör en hämsko för tillväxten på medelfristen 
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• Hushållens konsumtion 
och privata investeringar 
är primärkomponenter för 
tillväxten 

• Exporten har utvecklats 
positivt under de senaste 
kvartalen och ser ut att 
fortsätta med hjälp av en 
starkare europeisk utsikt 

• Vi har ökat 
tillväxtprognoserna något  

• Huvudrisken för tillväxten 
kopplas till det 
medelfristiga 
arbetskraftsutbudet 

 

Danmark: Tillväxten stiger och positiva utsikter 
Expansionen i hushållskonsumtionen och starkare europeisk utsikt driver tillväxten 
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• Oljeinvesteringar har 
stabiliserats, hushållens 
efterfrågan stärks och 
turismen växlar upp 

• Tillväxten trappar upp och 
arbetslösheten faller på 
bred front 

• Men bostadsmarknaden 
har passerat toppen. 
Priser faller och 
försäljningen av  
nyproducerade bostäder 
minskar 

 

Norge: Tillväxt förbättras och arbetslösheten faller 
Tillväxten når två procent och arbetslösheten fortsätter falla men bostadsmarknaden har toppat 
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Norge: Huspriser faller och bostadsförsäljningen är svag 
Fallande priser och svag bostadsförsäljning förebådar en nedgång i bostadsinvesteringar 

Intro Sverige G7 EM FX & FI Norden Baltikum 
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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 Estland, Lettland, 
Litauen, Norge och Sverige, och de är ansvariga för att förbereda 
rapportering om den ekonomiska utvecklingen på globala och 
hemmamarknader. 

Vad vår research är baserad på 
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.  

Rekommendationsstruktur 
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 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 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 AB (publ) 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 
Auhtority” 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. 

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. 

Intressekonflikter 
På Swedbank LC&I har interna riktlinjer implementerats för att 
säkerställa integriteten och oberoendet av analytikerna. 

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. 

Mångfaldigande och spridning 
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 2014. 

Address 
Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), SE-105 34 Stockholm 
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm 
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