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riksbanken köper 
statsobligationer i 
syfte att göra penning-
politiken mer expansiv 
och stödja en utveck-
ling där inflationen 
återgår till målet om 
2 procent. Vår analys 
visar i vilken utsträck-
ning köpen har haft 
effekt på räntor, växel-
kurser och tillgångspri-
ser. Vår bedömning är 
att köpen har bidragit 
till att svenska räntor 
är lägre än de annars 
skulle ha varit. Detta 
har bidragit till att 
minska ränteskillnaden 
mot omvärlden och till 
att kronan är svagare 
än den annars skulle 
ha varit. Sett i relation 
till hur mycket obli-
gationer riksbanken 
har köpt är effekterna 
i linje med de som 
observerats i andra 
länder. 

effekter på finansiella priser av riksbankens 
statsobligationsköp 
rafael b. De rezende, David kjellberg och oskar tysklind1

Författarna är verksamma på avdelningen för penningpolitik

i samband med det penningpolitiska beslutet i oktober 2014 sänkte riksbanken repo
räntan till noll och framhöll att riksbanken, liksom centralbanker i andra länder där 
styrräntan närmat sig noll, hade fler kompletterande åtgärder att ta till om penning
politiken skulle behöva bli mer expansiv. 

erfarenheterna av negativa styrräntor är begränsade, vilket är ett argument för att gå 
försiktigt fram med sänkningar av styrräntan till negativa nivåer.2 i ett sådant läge kan 
man vilja komplettera räntesänkningarna med andra åtgärder för att göra penning
politiken mer expansiv. en sådan kompletterande åtgärd är köp av statsobligationer. 
sådana köp har efter finanskrisen 2008–2009 använts av flera andra centralbanker för 
att göra penningpolitiken mer expansiv då den traditionella styrräntan närmat sig vad 
som ansetts vara en nedre gräns.3 

Vid det penningpolitiska mötet i februari 2015 beslutade direktionen att sänka 
reporäntan till 0,10 procent, samtidigt som man annonserade begränsade köp av 
statsobligationer om 10 miljarder kronor.4 riksbanken meddelade även att man var 
beredd att snabbt köpa obligationer i större skala om det skulle behövas.5 köpen har 
sedan utökats vid tre tillfällen. De aviserade köpen av statspapper är i dagsläget 135 
miljarder kronor, mätt som det så kallade ”nominella beloppet” eller obligationslånets 
storlek. Detta motsvarar cirka 23 procent av den utestående stocken av nominella 
statsobligationer. marknadsvärdet av köpen utgör cirka 4 procent av årlig bnP.6 

i den här kommentaren utvärderar vi vilka effekter riksbankens köp av statsobligatio
ner hittills har haft på de svenska finansiella marknaderna. Då köp av statsobligationer 
även har använts av andra centralbanker på senare år är det möjligt att också jämföra 
effekterna i sverige med erfarenheter från andra länder.

analysen visar att svenska statsobligationsräntor är lägre än de skulle ha varit utan 
riksbankens statsobligationsköp. Vår tolkning av resultaten tyder också på att köpen 
har bidragit till att minska ränteskillnaden mot omvärlden och att kronan har varit 
svagare än vad den annars skulle ha varit. effekterna på svenska statsobligationsräntor 
är i linje med de effekter som observerats i andra länder. 

1. Vi tackar Jan alsterlind, mikael apel, meredith beecheyÖsterholm, Charlotta edler, ola melander, Johan molin och Ulf 
söderström för kommentarer.
2. se alsterlind, armelius, Forsman, Jönsson och Wretman (2015).
3. exempelvis centralbankerna i Usa, storbritannien, euroområdet, Japan och schweiz.
4. För mer om motiveringen till besluten om köp av statsobligationer, se Penningpolitiska rapporter och penningpolitiska protokoll 
under 2015.
5. riksbanken gjorde även klart att man har andra verktyg, exempelvis köp av andra tillgångar, lån till företag via lån till de 
privata bankerna, samt växelkursinterventioner. se fördjupning i Penningpolitisk rapport februari 2015.
6. De obligationslån som riksbanken har beslutat köpa har ett nominellt belopp som är 135 miljarder kronor, vilket är det belopp 
obligationsinnehavaren erhåller på förfallodagen. men eftersom marknadsräntorna överlag har varit lägre än obligationernas 
kupongränta är marknadsvärdet (nuvärdet) av obligationerna och de framtida utbetalningarna högre än det nominella beloppet. 
riksbanken har köpt obligationer för ungefär 115 miljarder kronor fram till slutet av september, men det nominella beloppet för 
dessa obligationer är 96 miljarder kronor.
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n Hur utvärderar vi effekten av att riksbanken köper 
statsobligationer?
syftet med köpen är att göra penningpolitiken mer expansiv och säkerställa att infla
tionen stiger mot målet på 2 procent. en diskussion om hur köpen gör penningpoli
tiken mer expansiv finns i kommentaren av alsterlind, erikson, sandström och Vestin 
(2015), ”Hur kan köp av statsobligationer göra penningpolitiken mer expansiv?”, och i 
fördjupningen ”riksbankens kompletterande penningpolitiska åtgärder” i Penningpoli
tisk rapport februari 2015. eftersom penningpolitiken verkar med fördröjning på infla
tionen får en tidig utvärdering, som denna, fokusera på att studera obligationsköpens 
effekter på finansiella förhållanden i form av räntor, växelkurs och andra finansiella 
priser. Vi gör även en utvärdering av hur olika mått på inflationsförväntningar verkar 
ha påverkats av riksbankens åtgärder.7

Denna kommentar fokuserar på dessa effekter eftersom obligationsköpen är tänkta 
att påverka ekonomin bland annat genom att påverka finansiella priser. alsterlind, 
erikson, sandström och Vestin (2015) beskriver olika sätt som det kan ske på, där de 
mest relevanta för den här utvärderingen är signaleringskanalen, premiekanalen och 
portföljkanalen. 

signaleringskanalen, där centralbankens obligationsköp signalerar att styrräntan kan 
tänkas förbli låg under en längre tid, pressar ned marknadsräntorna när marknadsak
törerna förväntar sig en lägre reporäntenivå framöver. Premiekanalen påverkar rän
tenivån genom att riksbankens köp minskar utbudet av statsobligationer för privata 
aktörer. om det finns marknadsaktörer som behöver hålla dessa obligationer kommer 
det att pressa ned statsobligationsräntor genom att minska det som kallas för premier. 
båda dessa kanaler leder till lägre svenska statsobligationsräntor i förhållande till andra 
länders räntor, vilket även bör sammanfalla med en svagare växelkurs. Det är därför 
naturligt att utvärdera hur riksbankens obligationsköp påverkar statsobligationsrän
torna, ränteskillnaderna mot omvärlden samt växelkursen.

Portföljkanalen innebär att riksbankens köp minskar tillgången på statsobligationer 
och får flera investerare att söka alternativa och mer riskfyllda tillgångar att placera i. 
Vi studerar därför även bostads och företagsobligationer, samt aktiemarknaden, för 
att se om även räntorna och priserna på dessa tillgångar påverkas. Den typen av ef
fekter är dock sannolikt svårare att identifiera eftersom de kan komma gradvis.8 

Vi har valt att utvärdera köpen av statsobligationer genom att studera de omedelbara 
effekter på de finansiella marknaderna som uppstår direkt vid annonseringen av ett 
nytt beslut.9 om beslutet är helt eller delvis oväntat för marknadsaktörerna kommer 
den nya informationen att vägas in i priserna på finansiella tillgångar strax efter att 
beslutet blivit känt. För att informationen ska hinna reflekteras i priserna mäter vi ef
fekten vid annonseringen som förändringen under hela annonseringsdagen.10 Fördelen 
med att studera dessa reaktioner är att vi kan vara relativt säkra på att de har orsa
kats av riksbankens åtgärder. Åtgärderna kan dock påverka finansiella priser även vid 
andra tillfällen. om exempelvis marknadsaktörerna helt eller delvis förutsett åtgärden 
har den reflekterats i priserna redan innan den annonserats. men då detta kan ha 
skett gradvis och under en längre tid är det betydligt svårare att identifiera effekten 
och kunna koppla ihop den med riksbankens köp. 

erfarenheten från andra länder som genomfört statsobligationsköp har visat att dessa 
köp har fått märkbara effekter på marknadsräntor, framför allt på de räntor som är 
nära kopplade till de köp som centralbanken aviserat, exempelvis statsobligations
räntor.11

7.   Vi studerar i huvudsak effekten på nominella finansiella priser, men det är via lägre reala finansiella priser som köpen väntas 
påverka ekonomin, se alsterlind, erikson, sandström och Vestin (2015). 
8.  bank of england har gjort studier av volym och flödeseffekter på portföljnivå av statsobligationsköp, se Joyce, Liu och tonk 
(2014) som indikerar att portföljombalanseringen kan ske gradvis. 
9.   Denna metod är en form av ”event study”, vilket har varit ett vanligt sätt att utvärdera motsvarande centralbanksåtgärder i 
andra länder. se exempelvis Gagnon, raskin, remache och sack (2011).
10. Från stängningsnotering från dagen före till stängningsnotering på annonseringsdagen. Detta förhållandevis långa tidsinter
vall innebär förvisso att även andra större händelser under annonseringsdagen kan påverka de finansiella priser vi studerar, men 
vi använder kontrollvariabler för att exkludera inverkan från andra faktorer än riksbankens annonsering.
11. se exempelvis baumeister och benati (2013), Christensen och rudebusch (2012), Chung, Laforte, reifschneider och Williams 
(2012), Curdia och Ferrero (2013), Gagnon, raskin, remache och sack (2011), ihrig, klee, Li, schulte och Wei (2012), Li och Wei 
(2014) samt Williams (2014). Flera av dessa studier har undersökt annonseringseffekterna, på samma sätt som vi gör.
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n De effekter som riksbankens köp av statsobligationer har på stabiliteten i det svenska 
finansiella systemet avhandlas inte ingående i denna ekonomiska kommentar. Det kan 
dock konstateras att den expansiva penningpolitiken till en del verkar genom ett ökat 
risktagande. Detta kan medföra en större sårbarhet i det finansiella systemet om det 
leder till att tillgångar övervärderas och olika typer av risker inte prissätts fullt ut. allt 
lägre bostadsobligations och boräntor bidrar dessutom till att trenderna med stigande 
bostadspriser och ökad skuldsättning hos hushållen fortsätter.12 

effekter vid annonseringarna av riksbankens köp av 
statsobligationer
annonseringseffekter på marknadspriser uppstår när ny information annonseras och 
den diskonteras av marknadsaktörerna. annonseringar som inte leder till någon reak
tion kan tolkas endera som att informationen redan var känd eller som att den nya 
informationen inte påverkar marknadspriserna. när vi studerar effekterna av riksban
kens statsobligationsköp har vi valt att studera de fyra tillfällen då riksbanken aviserat 
nya köp av statsobligationer. två av dessa beslut får anses bäst lämpade för att mäta 
effekten av statsobligationsköp: den 18 mars och den 2 juli. Dessa annonseringar om
fattade relativt stora köp som vi bedömer till stor del ha varit oväntade. 

De effekter vi kan identifiera på annonseringsdagarna är dock inte nödvändigtvis den 
totala effekten av köpen. För det första, effekter från åtgärden kan även ha uppstått 
före annonseringen om det funnits spekulationer om att riksbanken ska vidta denna 
åtgärd. effekter på andra tillgångar än statsobligationer, via portföljkanalen, skulle 
även kunna uppstå efter annonseringen. 

För det andra, riksbankens beslut om reporäntan vid samma tillfällen påverkar också 
finansiella priser och det är en grannlaga uppgift att försöka separera effekterna från 
dessa två åtgärder. Vi kan utifrån det historiska sambandet mellan reporäntan och 
statsobligationsräntorna avgöra om effekterna på statsobligationsräntorna är större 
vid de tillfällen vi studerar än vid en annonsering som inte avser nya köp av obligatio
ner. För att göra detta behöver vi avgöra i vilken utsträckning de olika reporäntebeslu
ten är oväntade, eftersom det är oväntade ändringar som påverkar marknadsräntorna. 
i diagram 1 redovisas de oväntade ändringarna, beräknade som skillnaden mellan det 
faktiska och det förväntade reporäntebeslutet, som vi mäter med hjälp av räntederi
vat. Utöver detta kontrollerar vi även för förändringen i reporäntebanan samt utländ
ska ränterörelser och deras historiska samband med de svenska statsobligationsrän
torna.

Statsobligationsräntorna föll

annonseringarna i februari, mars och juli ledde till tydliga nedgångar i statsobliga
tionsräntorna, se tabell 1 och diagram 2.13 Under annonseringsdagarna föll statsobli
gationsräntorna med sammanlagt runt 30 punkter. bedömningen är att detta till stor 
del är en effekt av både lägre reporänta och aviserade köp av statsobligationer.

12. För vidare diskussion om konsekvenser för finansiell stabilitet från låga räntor se Finansiell stabilitet 2015:1.
13. Vi studerar förändringar i marknadspriserna från stängning dagen innan till stängning på samma dag som annonseringen 
gjorts.
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n
Tabell 1. Förändringar i marknadsnoteringar vid riksbankens penningpolitiska möten med annonserade 
statsobligationsköp 
räntepunkter och procentuell förändring

12Feb 18mar 29aPr 2JUL totaLt

statsobligation, 2 år 12 10 +5 11 28
statsobligation, 5 år 16 12 +7 13 34
statsobligation, 10 år 11 15 +7 9 28

ränteskillnad sverigetyskland, 2 år 12 8 +1 10 29
ränteskillnad sverigetyskland, 5 år 14 7 2 14 37
ränteskillnad sverigetyskland, 10 år 8 7 6 11 32

bostadsobligation, 2 år 9 10 +3 11 27
bostadsobligation, 5 år 10 11 +8 7 20
Företagsobligation, 5år 8 12 +7 4 17

kronindex (kiX) +1,2 % +1,1 % 1,4 % +1,4 % +2,3 %
sek per eUr +1,4 % +1,3 % 0,9 % +1,4 % +3,2 %
sek per UsD +0,8 % +0,9 % 2,5 % +1,4 % +0,6 %

anm. Förändringarna avser skillnaden mellan stängningsnoteringen från dagen innan annonsering till stängningsnoteringen 
samma dag. alla obligationsräntor är interpolerade till fasta löptider och beräknade som nollkupongräntor. Positiva växelkursför
ändringar är detsamma som en försvagning av kronan.  
källor: sveriges riksbank, macrobond och thomson reuters

i februari sänkte riksbanken reporäntan med 10 räntepunkter, varav 4 räntepunkter 
var oväntade. Det är ingen stor överraskning historiskt sett, se diagram 1, men riks
banken annonserade dessutom att man skulle köpa statsobligationer, med löptid upp 
till 5 år, för 10 miljarder och att man vid behov kunde vidta fler åtgärder (exempelvis 
ytterligare köp eller räntesänkningar), detta även mellan de ordinarie penningpolitiska 
besluten. De stora fallen i statsobligationsräntor under den aktuella dagen bedöms 
vara ett resultat av denna kommunikation om möjliga ytterligare åtgärder. 

Utifrån historiska mönster skulle 5 och 10årsräntorna ha fallit med ungefär 4–5 
räntepunkter vardera som ett resultat av det överraskande reporäntebeslutet och 
ränteförändringar i omvärlden, se diagram 3a. men den faktiska nedgången var 16 
respektive 11 räntepunkter och vi kopplar samman den extra effekten med riksban
kens kommunikation. Det handlar både om förväntningar om lägre reporänta under 
en längre tid och om förväntningar om ytterligare köp av obligationer framöver. Den 
annonserade köpvolymen var troligtvis oväntad, men stod bara för en mindre del av 
annonseringseffekten eftersom volymen var relativt liten.

För att förstå ränteförändringen ytterligare använder vi finansiella modeller för 
avkastningskurvan som delar upp en långfristig ränta i två delar, förväntad genom
snittlig kortfristig ränta (som traditionell penningpolitik kontrollerar) och en premie.14 
sedan analyserar vi de genomsnittliga effekter vi får i modellerna på svenska stats
obligationsräntor. analysen visar att en stor del av ränteförändringarna berodde på 
förväntningar om en lägre framtida reporäntenivå, se diagram 4a–c. Detta antyder 
att om köpen av statsobligationer spelade roll i februari så kom effekten främst via 
signaleringskanalen och i något mindre utsträckning som en följd av att premierna 
förändrades.

i mitten av mars, mellan två ordinarie penningpolitiska möten, beslutade direktionen 
att sänka reporäntan med ytterligare 15 räntepunkter, att utöka statsobligationsköpen 
med 30 miljarder kronor och att nu dessutom köpa obligationer med löptider längre 
än 5 år. Det hade förekommit en del spekulationer bland marknadsaktörer om att den 
snabba förstärkningen av kronan i början av månaden kunde få riksbanken att agera 
i förtid, men i marknadsprissättningen fanns ingen indikation på förväntningar om 
någon reporäntesänkning före nästa ordinarie penningpolitiska beslut. reporäntesänk
ningen var därför helt oväntad, vilket kan ses i diagram 1. räntorna föll kraftigt efter 
att beslutet hade annonserats. Denna gång skedde ett större fall i de längre stats
obligationsräntorna, vilket kan hänga samman med att riksbanken aviserade att man 
även skulle köpa obligationer med löptider längre än 5 år. De längre obligationsrän

14. se fördjupningen ”Perspektiv på penningpolitiska förväntningar och terminsräntor” i Penningpolitisk rapport februari 2013 
för en diskussion om denna uppdelning. Vi använder två varianter av denna typ av modell, som har applicerats på svenska 
nollkupongräntor för statsobligationer. Den första bygger på Joslin, singleton och Zhu (2011), och den andra bygger på bauer, 
rudebusch och Wu (2012). 
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n torna påverkades mer än vad som kunde förväntas utifrån det historiska sambandet 
mellan en oväntad reporänteförändring och förändringar i statsobligationsräntorna, 
detta även efter att vi kontrollerat för påverkan via utländska ränteförändringar, se 
diagram 3b. 10årsräntan föll med 15 räntepunkter och 5 av dessa bedöms bero på 
de aviserade köpen. Denna gång verkar det främst ha varit en förändring i premierna 
som pressade ner de längre räntorna, vilket skulle tala för att effekten berodde på att 
riksbankens köp minskade den tillgängliga volymen statsobligationer för privata inves
terare och därmed sänkte räntenivån.15

när reporäntan tvärtemot marknadens förväntningar inte sänktes vid det penningpo
litiska mötet i april steg istället statsobligationsräntorna. Vårt mått på hur överraskade 
marknadsaktörerna blev visar att reporäntan blev 7 räntepunkter högre än väntat. 
Förvisso annonserades nya köp för 40–50 miljarder, men detta var sannolikt i hög 
grad väntat då flera marknadsaktörer spekulerat kring ytterligare köp. statsobliga
tionsräntorna steg med 5 till 7 räntepunkter för alla löptider. så gott som hela reak
tionen i statsobligationsräntor kan förklaras av överraskningen från reporäntebeslutet 
och en normal reaktion på samtidiga rörelser i utländska räntor, se diagram 3c. De 
aviserade köpen verkar således inte ha bidragit till annonseringseffekten, vilket bekräf
tar att köpen redan var diskonterade i statsobligationsräntorna.

beslutet som annonserades den 2 juli var att sänka reporäntan med 10 räntepunkter 
samt att köpa statsobligationer för ytterligare 45 miljarder fram till årets slut (totalt 
135 miljarder). räntesänkningen var till stor del en överraskning för marknadsaktö
rerna, där 9 räntepunkter av 10 var oväntade, vilket bidrog till att statsobligations
räntorna föll. Fallet för 5 och 10årsräntorna var 13 respektive 9 räntepunkter, 8 
respektive 6 räntepunkter större än den historiska genomsnittsreaktionen, se diagram 
3d. marknadsaktörernas spekulationer inför beslutet var att ytterligare aviserade köp 
av statsobligationer var möjliga, men vår bedömning är att det var ganska få aktörer 
som hade det som sitt huvudscenario. Därför bör en stor del av de annonserade 45 
miljarderna kunna betecknas som överraskande, vilket bidrog till den förhållandevis 
stora reaktion vi såg i de långfristiga statsobligationsräntorna.

sammantaget tyder analysen på att riksbankens köp har haft effekt på statsobliga
tionsräntorna. i första hand verkar detta bero på förändringar i premierna. men köpen 
verkar också i viss mån ha tolkats som en signal om att reporäntan väntas vara låg 
under en längre tid. 

Stora rörelser i kronan och krympande ränteskillnader mot Tyskland

en viktig faktor vid direktionens beslut om köp av statsobligationer har varit att und
vika en alltför stor förstärkning av kronan, i förhållande till riksbankens prognos, i ett 
läge där inflationen redan varit låg länge. när den europeiska centralbanken i början 
av året lanserade ett omfattande program för köp av tillgångar fanns en risk att en ge
nerell försvagning av euron även kunde leda till en starkare krona. riksbankens åtgär
der under 2015 har bidragit till att ränteskillnaderna gentemot omvärlden har sjunkit 
och att kronan inte har stärkts i alltför snabb takt, vilket är viktigt för att inflationen 
ska kunna stiga mot riksbankens mål.

i samband med annonseringarna av riksbankens köp har ränteskillnaderna mellan 
svenska och tyska statsobligationer minskat, vilket vi bedömer har berott på riksban
kens penningpolitik. ränteskillnaderna sjönk vid besluten i februari, mars och i juli, 
medan annonseringen i april lämnade ränteskillnaderna för löptider upp till 5 år i prin
cip oförändrade medan den 10åriga ränteskillnaden sjönk något, se diagram 5. För
ändringen i ränteskillnaderna vid annonseringen i april påverkades i stor utsträckning 
av en kraftig uppgång i tyska obligationsräntor under annonseringsdagen. i övrigt har 
förändringen i ränteskillnaderna dessa dagar i huvudsak drivits av den svenska pen
ningpolitiken, i form av både lägre reporänta och köp av statsobligationer (se ovan).

Växelkursförändringen har varit stor vid alla penningpolitiska beslut under perioden. 
till exempel, försvagades kronan med runt 1 procent i samband med beslutet den 
18 mars och vid beslutet den 2 juli försvagades den med runt 1,5 procent, se tabell 1 

15. se alsterlind, erikson, sandström och Vestin (2015).
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n och diagram 6a–c. Givet historiska samband mellan förändrade ränteskillnader mot 
utlandet och växelkursen har växelkursen på annonseringsdagarna rört sig i förvän
tad riktning men rörelserna har varit något större än normalt.16 eftersom riksbankens 
obligationsköp har haft effekter på statsobligationsräntorna och ränteskillnaderna mot 
andra länders räntor, bedömer vi att annonseringseffekten på växelkursen delvis beror 
på statsobligationsköpen.

Effekten på räntor och priser på mer riskfyllda tillgångar svår att bedöma

räntan på bostads och företagsobligationer har överlag följt med räntan på statso
bligationer vid riksbankens annonseringar under 2015, se tabell 1 och diagram 7.17 
räntan på sådana obligationer med lite längre löptid, 5 år, har dock rört sig mindre än 
räntan på motsvarande statsobligation och därför har ränteskillnaden mellan de mer 
riskfyllda obligationsslagen och statsobligationer ökat något vid dessa tillfällen.

ett brett index för den svenska aktiemarknaden har rört sig i linje med övriga euro
peiska börser på annonseringsdagarna, men uppgångarna i samband med besluten i 
februari och mars var större i sverige än på andra större europeiska börser. 

räntor och priser på riskfyllda tillgångar har påverkats av riksbankens annonseringar, 
men det är svårt att visa att statsobligationsköpen har bidragit till att göra effekten 
större än den effekt som sänkningar av reporäntan normalt sett har på dessa tillgång
ar. Det är dock troligt att effekten av riksbankens köp påverkar riskfyllda tillgångar 
gradvis, via portföljkanalen, vilket gör det svårt att mäta effekten genom att endast 
studera annonseringstillfällena.18

Inflationsförväntningarna har stabiliserats

Vi utvärderar effekten på inflationsförväntningarna med två mått: enkätundersök
ningar och inflationskompensationen som utgör skillnaden mellan räntan på nominella 
och reala statsobligationer. enkätmåtten kan inte användas för att studera effekterna 
av annonseringen, men i diagram 8 ser vi att inflationsförväntningarna från Prospera
enkäten föll ända fram till riksbankens beslut i februari. Därefter har de flesta av dessa 
mått stabiliserats eller stigit något. Överlag ser vi samma mönster för inflationskom
pensationsmåtten i diagram 9. Dessa mått, som vi kan följa dag för dag, steg oftast 
i samband med annonseringarna av nya statsobligationsköp och räntesänkningar, 
speciellt vid annonseringen i mars. Även om det är svårt att avgöra hur mycket av 
dessa effekter på inflationskompensationen som kommer från oväntade reporänte
förändringar respektive oväntade statsobligationsköp så indikerar dessa mått att den 
annonserande penningpolitiken i sin helhet har bidragit till en stabilisering i inflations
förväntningarna. Det innebär också att reala räntor har fallit i samband med annonse
ringarna.

effekterna av riksbankens köp i paritet med andra 
centralbankers köp
analysen ovan ger oss en uppfattning om hur mycket riksbankens köp har påverkat 
räntorna på statsobligationer vid de olika annonseringarna. För att i nästa steg kunna 
jämföra effektiviteten av åtgärderna med internationella erfarenheter behöver vi ta 
hänsyn till hur pass överraskade marknadsaktörerna blev av storleken på de annonse
rade köpen. På så vis kan vi beräkna mått på hur stor effekten på statsobligationsrän
torna är för en viss volym av oväntade köp. 

16. Detta gäller även om man tittar på växelkursrörelserna i förhållande till överraskningen i reporäntan.
17. Vi har valt att inte studera annonseringseffekter på utlåningsräntor till hushåll och företag eftersom dessa normalt sett juste
ras med fördröjning, vilket gör det svårt att koppla samman förändringar med riksbankens köp. 
18. För att studera portföljkanalen närmare behöver man exempelvis uppskatta hur dessa priser och räntor skulle ha utvecklats 
om riksbanken inte köpt statsobligationer och på så vis kunna jämföra med den faktiska utvecklingen. 
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n som vi redan nämnt har vi försökt bedöma hur pass väntade de annonserade köpen 
var. Det hade varit önskvärt att ha mer exakta och kvantitativa data på förväntning
arna om köpen, men vi får i dagsläget nöja oss med uppskattningar som utgår från 
kommentarer och marknadsbrev från marknadsaktörer och vi anger därför dessa 
uppskattningar som intervall.19

Vi har här valt att fokusera på de två annonseringar där överraskningen över stats
pappersköpen var störst och tydligast, i mars och i juli 2015, se tabell 2.20 beslutet 
om utökade köp med 30 miljarder kronor som annonserades i mars 2015, mellan 
två ordinarie penningpolitiska möten, kan anses som oväntat i hög grad. Vissa spe
kulationer fanns bland marknadsaktörerna innan beslutet, men marknadsaktörernas 
kommentarer efter annonseringen visar ändå att köpen till största delen var oväntade. 
Vi bedömer därför att 20–30 miljarder var oväntade. beslutet som fattades i juli, om 
ytterligare köp för 45 miljarder antas också ha varit oväntat till stor del. en del mark
nadsaktörer såg en viss sannolikhet för att ytterligare köp skulle kunna annonseras, 
men konsensus var ändå att detta inte skulle ske.21 25–40 miljarder av den annonse
rade summan bedöms vara oväntad.

i tabell 2 redovisas en jämförelse av de standardiserade annonseringseffekterna på 
den 10åriga statsobligationsräntan från köp av statsobligationer i mars respektive 
juni, med motsvarande effekter av Federal reserves köp av statsobligationer i Usa.22 
Jämförelsen görs genom att vi standardisera effekten så att den anges som ränte
punkter per oväntade köp värda 4 procent av bnP, för sveriges del motsvarar det 160 
miljarder kronor.23 De två olika beräkningarna ger i stort sett samma bild. 10årsräntan 
beräknas ha fallit med 24 till 35, respektive 19 till 30, räntepunkter för köp värda 4 
procent av bnP, vilket är nära de internationella studiernas resultat som huvudsakligen 
faller inom ett intervall mellan 20 till 40 räntepunkter.24 

Den totala effekten av de aviserade köpen för 135 miljarder kronor, som motsvarar 
cirka 4 procent av bnP i marknadsvärde och sammanfaller med vår standardisering, 
bör ha pressat ned 10åriga statsobligationsräntor med 19 till 35 räntepunkter enligt 
den här typen av beräkning.25 Den beräknade totala effekten är alltså oberoende av 
hur stora effekterna varit på annonseringsdagarna. Vi bedömer att genomslaget på 
räntan från köpen är samma oavsett om marknadsaktörerna väger in nya köp innan 
eller i samband med att de annonseras. Den internationella uppgången för långfristiga 
räntor under våren har bidragit till att de svenska långfristiga statsobligationsrän
torna är högre nu än innan riksbankens statsobligationsköp inleddes. sannolikt är 
obligationsräntorna dock lägre än de skulle ha varit utan köpen och vår tolkning av 
resultaten tyder också på att köpen har bidragit till att hålla nere ränteskillnaderna mot 
omvärlden och att kronan har varit svagare än den annars skulle ha blivit.26

19. För att få en komplett bild av förväntningarna på statsobligationsköp behöver man skaffa sig information om förväntningar 
kring både köpens storlek, fördelningen över tiden och innehavets varaktighet, exempelvis genom att ställa enkätfrågor till 
marknadsaktörerna. 
20. om man inkluderar annonseringarna i februari och april, där den oväntade köpvolymen kan antas vara relativt liten, riskerar 
vi att få missvisande resultat. när man standardiserar effekten av köpen, under ett antagande om att effekterna är linjära i förhål
lande till volymen, kan små mätfel förstärkas och få en alltför stor betydelse.
21. exempelvis visade en enkät som genomfördes av seb bland investerare att det endast var 15 procent som svarade att man 
trodde på ytterligare annonserade köp.
22. De studier vi använder för att representera de internationella resultaten är: baumeister och benati (2013), Christensen och 
rudebusch (2012), Chung, Laforte, reifschneider och Williams (2012), Curdia och Ferrero (2013), Gagnon, raskin, remache och 
sack (2011), ihrig, klee, Li, schulte och Wei (2012), samt Li och Wei (2014). se även Williams (2014) för liknande sammanställ
ning.
23. Vi väljer att standardisera utifrån de marknadsvärderade köpen som andel av bnP för att relatera köpen till ekonomins storlek. 
man skulle även kunna standardisera köpen på andra sätt, som till exempel som andel av utestående stock. standardiseringen 
bygger på ett antagande om att man kan skala effekterna linjärt upp och ned. om effekterna är av eller tilltagande i förhållande 
till köpvolymen är denna typ av beräkning ett missvisande mått på hur effektiva köpen är. 
24. De svenska resultatberäkningarna är förstås känsliga för vilka antaganden man gör om hur mycket av de annonserade 
volymerna som var oväntade, samt för hur man utformar metoderna för att isolera den del av annonseringseffekten som kommer 
från obligationsköpen.
25. Den kvantitativa uppskattningen av effekten redovisas som ett intervall och beror på vad vi antar om i vilken utsträckning de 
annonserade köpen var oväntade och vilken av de två annonseringsdagarna vi väljer att studera.
26. exempelvis var den 10åriga ränteskillnaden mot tyskland (som kan antas vara mer påverkad av statsobligationsköpen än av 
reporäntesänkningarna) 11 räntepunkter i genomsnitt under juli, augusti och september 2015, jämfört med 33 räntepunkter i 
genomsnitt under november, december 2014 och januari 2015, före riksbanken inledde sina köp.
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n
Tabell 2. En jämförelse av standardiserade effekter på statsobligationsräntor

riksbankens 

annonserinG 

18mar

riksbankens 

annonserinG  

02JUL

internationeLLa 

stUDier

oväntad del av annonserade köp* 20–30 mdr 25–40 mdr
Ungefärligt marknadsvärde** 24–36 mdr 30–48 mdr

statsobLiGationsrÄnta, LÖPtiD 10 År

annonseringseffekt av annonserade köp*** 5 rp 6 rp
ränteförändring per 160 mdr eller 4 % av bnP 
i oväntade köp (marknadsvärderat)**** 24 till 35 rp 19 till 30 rp ≈20 till 40 rp

anm. * Våra bedömningar utifrån marknadsaktörers marknadsbrev och kommentarer, före och efter beslutet. köpvolymer anges 
i nominellt belopp. 
** marknadsvärdet är beräknat utifrån antagandet om att det är 20 procent högre än det nominella beloppet, vilket stämmer 
med riksbankens innehav i slutet av september. 
*** ränteförändringarna avser förändringar i interpolerade nollkupongräntor med fast löptid. Den del av förändringarna som 
kopplas till riksbankens annonserade köp är beräknade som den del som inte kan förklaras av eventuella ändringar i reporäntan 
och utländska räntor. 
**** Den standardiserade ränteförändringen beräknas genom att man multiplicerar ränteförändringen som beror av annonserade 
köp med kvoten av 160 miljarder och marknadsvärdet för den oväntade delen av köpvolymen. intervallet för den standardiserade 
ränteförändringen från studier på Federal reserves statsobligationsköp baseras på: baumeister och benati (2013), Christensen 
och rudebusch (2012), Chung, Laforte, reifschneider och Williams (2012), Curdia och Ferrero (2013), Gagnon, raskin, remache 
och sack (2011), ihrig, klee, Li, schulte och Wei (2012), samt Li och Wei (2014). medelvärdet för dessa studier är 33 räntepunkter 
och endast ett par studier faller utanför det angivna intervallet. se även Williams (2014) för liknande sammanställning.  
källa: riksbanken
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n Diagram
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Marknadsöverraskning Förändring av reporäntan 

Diagram 1. Reporänteförändringar samt marknadsöveraskningar vid penningpolitiska 
beslut sedan 2010
Räntepunkter

Anm. Marknadsöveraskningen är definierad som skillnaden mellan den beslutade 
förändringen av reporäntan och den förväntade förändringen enligt marknadsprissättningen. 
Beräknas ex post utifrån förändringen i räntan på en 1-månads STINA-swap strax före till 
strax efter annonseringen som normalt sker kl 9.30 (18 mars annonserades beslutet under 
eftermiddagen). Se Kuttner (2001) för den generella beräkningsprincipen. 
Källa: Riksbanken
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Anm. Alla obligationsräntor är interpolerade till fasta löptider och beräknade som 
nollkupongräntor. Lodräta linjer markerar annonseringar av statsobligationsköp. 
Källa: Riksbanken 

Diagram 2. Statsobligationsräntor, Sverige
Procent
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n Diagram 3. Förklarande faktorer för förändringar i statsobligationsräntor på annonseringsdagar
Procentenheter

Anm. Nollkupongräntor för svenska nominella statsobligationer. Uppdelningen i vilka faktorer som bidragit till 
förändringen bygger på en förklaringsmodell som utgår från att ränteförändringen under penningpolitiska annonse-
ringsdagar påverkas av konventionell penningpolitik (oväntad ändring i reporäntan och ändringar i Riksbankens 
reporäntebana), samt ändringar i utländska statsobligationsräntor (fångas upp av KIX4-viktade räntor med 5 års 
löptid). Den del av ränteförändringen som inte kan sättas i samband med dessa faktorer beror på andra händelser. I 
denna studie tolkar vi den delen som annonseringseffekten som uppstått på grund av Riksbankens annonserade köp 
av statsobligationer samma dag. Det historiska sambandet har uppskattats separat för varje löptid och avser alla 
penningpolitiska annonseringstillfällen under perioden 2003 till 2014.
Källa: Riksbanken
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n Diagram 4. Dekomponering av statsobligationsräntan 
Procent

Anm. En statsobligationsränta kan delas upp i två komponenter: Den förväntade avkastningen från att löpande 
placera till en kortfristig ränta, samt en premie som exempelvis kan påverkas av utbuds- och efterfrågefaktorer för 
statsobligationer. Den aktuella dekomponeringen är ett genomsnitt av resultatet från två olika finansiella modeller för 
avkastningskurvan. Den första bygger på Joslin, Singleton och Zhu (2011), och den andra bygger på Bauer, 
Rudebusch och Wu (2012). Obligationsräntorna är interpolerade till fasta löptider och beräknade som 
nollkupongräntor. Lodräta linjer markerar annonseringar av statsobligationsköp.
Källa: Riksbanken 
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Anm. Ränteskillnader mellan Sverige och Tyskland. Alla obligationsräntor är interpolerade till 
fasta löptider och beräknade som nollkupongräntor. Lodrätta linjer markerar annonseringar 
av statsobligationsköp.
Källor: Riksbanken och Reuters

Diagram 5. Ränteskillnad mot Tyskland
Statsobligationsräntor, procent
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n Diagram 6. Växelkursen 

Anm. Nominellt konkurrensviktat kronindex beräknas dagligen och baseras på fixingkurs som rapporteras in av de 
svenska bankerna mellan kl. 9.15–9.45 till NASDAQ OMX. Kronan mot euron och dollarn är stängningskurser. 
Lodräta linjer markerar annonseringar av statsobligationsköp.
Källa: Riksbanken & Macrobond
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Anm. Alla obligationsräntor är interpolerade till fasta löptider och beräknade som 
nollkupongräntor. Lodräta linjer markerar annonseringar av statsobligationsköp.
Källa: Riksbanken

Diagram 7. Bostadsobligationsräntor, Sverige
Procent
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Anm. Medelvärdet för penningmarknadsaktörer. Avser KPI.
Källa: TNS Sifo Prospera

Diagram 8. Inflationsförväntningar enligt enkät
Procent
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Anm. Beräknat som ränteskillnader mellan nominella och reala statsobligationer och avser 
KPI. Alla obligationsräntor är interpolerade till fasta löptider och beräknade som 
nollkupongräntor. Lodrätta linjer markerar annonseringar av statsobligationsköp.
Källa: Riksbanken

Diagram 9. Inflationskompensation i nominella statsobligationer
Skillnaden mellan nominell och real statsobligationsränta, procent


