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Tre-månaders kredit i amerikanska dollar mot säkerheter 

Bakgrund 

Den internationella finansiella oron fortsätter och har under hösten påverkat de 
finansiella marknaderna i Sverige, de svenska bankerna och andra finansiella aktörer 
påtagligt. Riksbanken vidtar löpande åtgärder för att underlätta marknadernas 
funktionssätt och de svenska bankernas kreditförsörjning.  

Överväganden 

Ett lån i US-dollar förfaller den 28 november och det är lämpligt att förnya detta lån. 
Löptiden för detta nya lån föreslås vara 84 dagar. Det tidigare lånet har en löptid om 28 
dagar, men att åter låna ut US-dollar med denna löptid är denna gång inte lämpligt då 
förfallodagen skulle infalla några dagar före årsskiftet. Riksbanken underlättar därmed 
för marknadsaktörer att justera sina positioner och exponeringar i god tid inför årsskiftet 
och minskar på detta sätt också risken för onödig turbulens kring årsskiftet. 

Vid den förra auktionen erbjöds 7 mdr US-dollar och bud för totalt 4,8 mdr US-dollar 
inkom. Förhållanden på de finansiella marknaderna pekar på att det kan vara lämpligt 
att 5 mdr USD erbjuds vid den nya auktionen.    

De exakta villkoren för auktionen är svåra att fastslå i förväg och en viss flexibilitet i 
auktionens slutliga utformning kan därför behövas. Därför föreslås att chefen för 
avdelningen för penningpolitik ges möjlighet att justera omfattningen på auktionen 
efter rådande marknadsförhållanden och inkomna bud och i övrigt bestämma de 
närmare villkoren.  

Förslag till beslut  

 Direktionen föreslås besluta att 

1 Riksbanken ska erbjuda kredit i amerikanska dollar till Riksbankens primära 
penningpolitiska motparter. Kreditbeloppet ska tillhandahållas genom 
anbudsförfarande onsdagen den 26 november med valutadag fredagen den 28 
november och med en löptid om 84 dagar. Det maximala beloppet ska vara 5 
miljarder USD.  
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2 Chefen för avdelningen för penningpolitik ges i uppdrag att besluta om den 
närmare utformningen av villkoren för krediten. 
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