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NÄRVARANDE: Stefan Ingves, ordförande 
Cecilia Skingsley 
Anna Breman, per telefon 
Martin Flodén, per telefon 
Per Jansson 
Henry Ohlsson 
--- 
Michael Lundholm, fullmäktiges vice ordförande 
--- 
Carl-Johan Belfrage 
Susanne Bohman 
Heidi Elmér, per telefon 
Henrik Erikson 
Eric Frieberg 
Joanna Gerwin 
Anders Gånge 
Sebastian Hall 
Jesper Hansson 
Mia Holmfeldt 
Martin W Johansson 
Kristian Jönsson 
Tomas Lundberg 
Pernilla Meyersson 
Ann-Leena Mikiver, per telefon 
Johan Molin 
Cecilia Roos-Isaksson 
Olof Sandstedt, per telefon 
Lena Strömberg 
Mithra Sundberg 
Ulf Söderström 
Fredrik Wallin 
Ingrid Wallin Johansson 

 

 
Det antecknades att Carl-Johan Belfrage skulle sammanställa utkastet till penningpolitiskt 
protokoll. 
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§3. Penningpolitisk avstämning 

Ingrid Wallin Johansson från avdelningen för marknader redogjorde för utvecklingen på de 

finansiella marknaderna under dagen. Det har varit stora prisrörelser på ränte- och 

valutamarknaderna. Tyska och till viss del svenska statsobligationsräntor har stigit tydligt, medan 

ränteskillnaderna inom euroområdet minskat efter besked från ECB om utökade tillgångsköp. 

Små valutor, i synnerhet råvaruvalutor, har försvagats. Danmarks Nationalbank och Norges Bank 

har på olika sätt agerat för att stödja sina valutor. Bank of England har sänkt sin styrränta och 

annonserat nya tillgångsköp. Tillgången till kortfristig finansiering i amerikanska dollar upplevs 

fortsatt som stram men kan komma att underlättas av den amerikanska centralbanken Federal 

Reserves inrättande av så kallade swaplinor med ytterligare en rad utländska centralbanker, 

däribland Riksbanken. Kronan har under dagen fortsatt att handlas på svaga nivåer, men en viss 

förstärkning kan noteras efter Federal Reserves besked om swaplinorna. 

Jesper Hansson, chef för avdelningen för penningpolitik, redogjorde för Riksbankens analys av 

det ekonomiska läget. Nedstängningen av ekonomierna fortsätter i många länder. Det råder 

mycket stor osäkerhet om hur stora de ekonomiska konsekvenserna blir. Dagligen kommer stora 

varsel om uppsägning i både Sverige och omvärlden. Statistiken släpar efter men data från 

grannländer pekar på en kraftig uppgång i arbetslösheten. Kontakterna med företagen i 

Riksbankens egen företagsundersökning indikerar ett betydligt sämre läge än vid den förra 

undersökningen för två veckor sedan. 

Mia Holmfeldt, biträdande chef för avdelningen för finansiell stabilitet, lade fram underlag till 

direktionens beslut om att erbjuda lån i amerikanska dollar.  Förslaget innebär att Riksbanken 

under perioden från den 19 mars 2020 till och med den 18 september 2020 ska erbjuda lån upp 

till 60 miljarder amerikanska dollar till penningpolitiska motparter mot säkerhet. 

Anders Gånge, biträdande chef för avdelningen för marknader, lade fram underlag till 

direktionens beslut om att göra avsteg från det interna finansiella regelverket, samt att ändra 

begränsningsregler för säkerställda obligationer som säkerhet för kredit hos Riksbanken. 

Förslaget avseende avsteg från det interna finansiella regelverket innebär att Riksbanken får 

genomföra transaktioner i samband med generell utlåning i amerikanska dollar under perioden 

fram till och med 18 september 2020 även om de står i konflikt med de interna reglerna 

avseende guld- och valutareservens marknadsrisk och de lägsta tillåtna andelarna i respektive 

valuta i valutareserven. Förslaget om ändrade begränsningsregler för säkerställda obligationer 

innebär utökade möjligheter att använda säkerställda obligationer som säkerhet för kredit i 

Riksbanken. 

Jesper Hansson lade fram underlag till direktionens beslut om att köpa företagsobligationer och 

företagscertifikat i penningpolitiskt syfte. Förslaget innebär att Riksbanken under perioden mars–
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december 2020 ska köpa obligationer och certifikat utgivna i svenska kronor av svenska icke-

finansiella företag inom ramen för programmet för köp av obligationer. 

§4. Penningpolitiskt beslut 

Direktionen beslutade  

• om att erbjuda lån i amerikanska dollar enligt protokollsbilaga A, 

• om avsteg från det interna finansiella regelverket enligt protokollsbilaga B, 

• om ändrade begränsningsregler för säkerställda obligationer enligt protokollsbilaga C, 

• om köp av företagsobligationer och företagscertifikat i penningpolitiskt syfte enligt 

protokollsbilaga D, 

• att offentliggöra det penningpolitiska beslutet med motivering i ett pressmeddelande 

torsdagen den 19 mars senast kl. 20:00,  

• att publicera protokollet från dagens sammanträde måndag den 30 mars 2020 kl. 9:30. 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 

 

Vid protokollet 

 

Sebastian Hall 

 

Justeras: 

 

 

Stefan Ingves  Cecilia Skingsley Anna Breman 

 

 

Martin Flodén   Per Jansson  Henry Ohlsson
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