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Rådgivande grupp för Swestr 

1. Ordföranden hälsar välkomna  

2. Deltagarna presenterar sig 
Riksbanken ber deltagarna i gruppen att kortfattat presentera sig. 

3. Rekapitulering sedan senaste möte  

Riksbanken rekapitulerar vad som sades på gruppens senaste möte, som hölls den 24 
februari. Riksbanken informerar om sådant som skett sedan dess som kan påverka 
gruppen, Swestr och/eller den underliggande marknaden. Riksbanken inbjuder även 
deltagarna att informera gruppen om sådana faktorer som de bedömer kan påverka.  

4. Riksbankens ramverk för Swestr 
Riksbanken informerar kortfattat om förändringen angående gruppens arbetsspråk, 
som föranledde en revidering av Uppdragsbeskrivningen. Beslutet har tagits i 
kölvattnet av Riksbankens önskan att öka möjligheterna för icke-svenskspråkiga 
deltagare att delta i gruppen. 
 
Riksbanken har sedan föregående möte med Rådgivande grupp för Swestr publicerat 
en lätt reviderad version av det samlade informationsdokumentet om Swestr. 
Revideringarna är uteslutande av redaktionell karaktär, även om några ytterligare 
revideringar gjordes i den engelska översättningen. En revisionshistorik har även 
tillfogats dokumentet. Informationsdokumentet finns tillgängligt på Riksbankens 
webbplats och bifogas även till denna agenda.  
 
Riksbanken välkomnar frågor och synpunkter på informationsdokumentet från 
gruppen. Finns det några kvarstående otydligheter i dokumentet och/eller är det 
någon information som saknas?    
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5. Den underliggande marknaden för Swestr 
Den underliggande marknaden för Swestr är definierad som dagslånemarknaden i 
svenska kronor. Riksbanken bjuder in deltagarna att dela information och synpunkter 
om denna marknad och dess funktionssätt.  
 
Sedan föregående möte med gruppen har Riksbankens direktion höjt nivån för 
styrräntan bort från nollnivån och in i positivt territorium. Nivån för Riksbankens 
inlåningsränta, som följer nivån för styrräntan, har samtidigt ändrats från en 
marginellt negativ nivå till en positiv nivå. Riksbanken är därför särskilt intresserad av 
eventuella reflektioner avseende hur (om) styrränteförändringen har påverkat 
funktionssättet eller prissättningsbeteenden på dagslånemarknaden.    

6. Ökad transparens om transaktionsunderlaget för Swestr 
Gruppen har tidigare framfört att det vore önskvärt att Riksbanken tillhandahöll mer 
information om transaktionsunderlaget som ligger till grund för Swestr.  
 
Riksbanken har beaktat dessa synpunkter och undersöker f.n. möjligheterna att 
publicera spridningsmått för räntenivåerna i transaktionsunderlaget. Denna 
information skulle publiceras tillsammans med respektive Swestr-notering och skulle 
vara utöver den information om transaktionsunderlaget som tillhålls idag. Förslaget 
är att Riksbanken skulle offentliggöra räntesatser vid två förutbestämda och 
symmetriska volymviktade percentiler för räntesatserna i transaktionsunderlaget. 
 
Riksbanken önskar inhämta ytterligare synpunkter från gruppen avseende 
utformningen av sådana percentiler. Det bifogade underlaget innehåller dels en 
kortfattad internationell utblick över den information om spridningen av räntor i 
transaktionsunderlaget som publiceras för andra liknande referensräntor, dels ett 
antal specifika frågeställningar som Riksbanken gärna ser att gruppen begrundar. 
 
Vidare arbetar Riksbanken med ett förslag om att, utöver ovanstående, 
tillhandahålla aggregerad information över hur transaktionsunderlaget varit fördelat 
på olika kategorier och transaktionsstorlekar. Sådan information skulle i så fall 
tillhandahållas kvartalsvis och med eftersläpning. Riksbanken önskar inhämta 
gruppens synpunkter även om denna föreslagna information till marknaden.  

 

7. Övriga frågor 

8. Nästa möte 

Riksbanken vill inhämta gruppens synpunkter på när nästa möte bör hållas. 
Riksbankens förslag är att nästa möte planeras till första halvan av februari nästa år.  
 

 


