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Finansiell månadsrapport för mars 2019
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens ekonomiutskott beslutar följande.
Finansiell månadsrapport för mars 2019 godkänns.
Sammanfattning
Den finansiella månadsrapporten beskriver kommunkoncernen
Stockholms stads finansiella ställning. Rapporten följer upp ramar
och finansiella risklimiter fastslagna i finanspolicyn.
Kommunkoncernens externa upplåning för mars uppgår till totalt
nominellt belopp 52 307 miljoner kronor (mnkr), vilket är en
ökning om 1 212 mnkr sedan februari. Under månaden förföll
kommuncertifikat om totalt 700 mnkr samt ett kort depolån om
1 000 mnkr upptogs. Nyttjad checkräkningskredit har ökat om 912
mnkr.
Utlåning från Stockholms stad till bolagen för mars uppgår till netto
64 661 mnkr, vilket är en ökning om 328 mnkr sedan februari.
För mars månad har dels en ökning av bolagens lånebehov om netto
328 mnkr och dels en minskning i stadens finansiella nettotillgångar
om totalt 1 618 mnkr bidragit till ett ökat lånebehov för
kommunkoncernen.
Riskkontroll konstaterar att det inte föreligger några avvikelser från
fastställda totala finansiella ramar och risklimiter per den 31 mars
2019. Se nedan tabell.
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Sammanställning över finansiella nyckeltal samt ramar och limiter:
Kommunkoncernen
Extern upplåning (mnkr)*
Extern nettoupplåning (mnkr)
Duration (år)**
Ränteförfall inom 1 år
Kapitalförfall inom 1 år
Betalningsberedskap (mnkr)
Ej säkrade valutaflöden (mnkr)
Samlat kreditvärde enligt finanspolicy
Kreditexponering enligt finanspolicyn (mnkr)
Kreditexponering enligt särskilda beslut (mnkr)***

2019-03-31

2019-02-28

Limit

52 307
52 289
1,96
44,0%
21,8%
9 588
0
89
235
18

51 095
50 343
2,05
41,8%
20,0%
11 234
0
232
985
18

max

60 000

inom
max
max
min
max/flöde
max

1,5-4,5
65%
65%
5 000
10 mnkr
2 000

12 372
8 700
73 405
73 361
44
368

13 989
8 568
72 944
72 901
44
368

max
max

Stockholms stad
Finansiella nettotillgångar (mnkr)
Intern upplåning (mnkr)
Intern utlåning (mnkr)****
varav bolagen
varav borgen för koncernbolagen
Externa garantier och borgensförbindelser övriga (mnkr)

100 000
86 500

* Extern upplåning är till nominellt belopp justerad till säkrad valutakurs.
** Duration beräknas för extern upplåning, se under rubrik Ränterisk.
*** Kommunkoncernens särskilda beslut består av mindre utlåningar om 18 mnkr.
**** Maximal ram enligt kommunfullmäktige uppgår till 100 000 mnkr, inom vilken kommunstyrelsen beslutar enskilda limiter.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av stadsledningskontorets finansavdelning.
Ärendet
Enligt styrdokumentet Finanspolicy för kommunkoncernen
Stockholms Stad (finanspolicy) ska det finnas en funktion för
riskkontroll som löpande ska följa upp risk utifrån finanspolicyn.
Funktionen rapporterar till stadsdirektören i staden, eller till av
denne delegerad. Överträdelser av ramar, limiter och mandat ska
snarast möjligt rapporteras till kommunstyrelsen respektive
koncernstyrelsen. Den finansiella månadsrapporten rapporteras
månadsvis, med undantag av juni, till kommunstyrelsens
ekonomiutskott.
Kommunkoncernen
Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad (finanspolicy)
uppdaterades och fastställdes den 17 december 2018 (Dnr KS
2018/1314) av kommunfullmäktige. Finanspolicy gäller från och
med den 1 januari 2019. Bilaga A till Finanspolicy för
kommunkoncernen Stockholms stad (bilaga A) fastställdes den 20
februari 2019 (Dnr KS 2019/49) av kommunstyrelsens
ekonomiutskott (EKU). Kommunkoncernens finansiella flöden kan
beskrivas enligt nedan figur.
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Förändringar i bolagskoncernens lånebehov i kombination med
förändringar i stadens finansiella nettotillgångar påverkar behovet
av extern upplåning för kommunkoncernen.
Kreditbetyg för Stockholms stad
Det internationella kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's
(S&P) bekräftade den 16 november 2018 att Stockholms stad har
kreditbetyg (rating) AAA/Stable respektive A-1+. Detta innebär att
Stockholms stad har fortsatt högsta möjliga långsiktiga och
kortsiktiga rating från S&P, vilket ger fördelaktiga räntevillkor för
skuldhantering. Kreditbetyget utvärderas två gånger per år i maj och
november. Den uppdaterade fullständiga rapporten från S&P finns
att läsa på Stockholms stads hemsida:
https://stad.stockholm/sa-arbetar-staden/finansverksamhet/
Extern upplåning
Ramen för kommunkoncernens externa upplåning är 60 000 mnkr
eller motsvarande i utländsk valuta. Enligt gällande finanspolicy
och bilaga A sker skuldförvaltningen i en sammanslagen portfölj.
Extern upplåning per den 31 mars 2019 uppgår till totalt 52 307
mnkr, vilket är en ökning om 1 212 mnkr sedan februari. Under
mars förföll två kommuncertifikat om totalt 700 mnkr samt ett kort
depolån om 1 000 mnkr upptogs. Nyttjad checkräkningskredit
ökade tillfälligt om 912 mnkr.
För mars månad har dels en ökning av bolagskoncernens lånebehov
om netto 328 mnkr och dels en minskning i stadens finansiella
nettotillgångar om totalt 1 618 mnkr bidragit till ökad extern
upplåning.
Prognosen över kommunkoncernens upplåning baseras i närtid på
inrapporterade externa penningflöden, som uppdateras löpande när
ny information inkommer till internbanken från staden och

Tjänsteutlåtande
Dnr KS 2019/48
Sida 4 (12)
2019-04-01

bolagssektorn. Extern upplåning estimeras att uppnå ramen i slutet
av december 2019 enligt nuvarande prognos (se nedan graf).
Utfall och prognos över kommunkoncernens externa upplåning
(mnkr):
100 000
90 000
80 000
Extern upplåning
utfall (mnkr)*

70 000
60 000
50 000

Extern upplåning
prognos (mnkr)

40 000
30 000
Ram (mnkr)

20 000
10 000
0
mar-16

mar-17

mar-18

mar-19

mar-20

mar-21

*Extern nettoupplåning och extern upplåning är på ungefär samma nivåer sedan

september 2014 då Fortum löste lån till staden.

Enligt budget är bolagens och nämndernas investeringsbehov
relativt stora, vilket är huvudorsaken till den ökande upplåningen i
grafen ovan. Investeringarna består främst av byggnation av fler
bostäder och skolor samt infrastruktur i syfte att förbättra
framkomligheten i trafiken och staden.
Upplåningen görs i huvudsak genom Stockholms stads
marknadsprogram för certifikat och obligationer (KC, ECP, MTN
och EMTN). Rambelopp samt nyttjat belopp för respektive
marknadsprogram redovisas i nedanstående tabell.
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(mnkr)
Tillgångar
Depo/check
Övrigt*
Totalt
Skulder
Depo/check
KC
ECP
MTN
EMTN
EIB
NIB
Övrigt
Totalt

2019-03-31

2019-02-28

0
18
18

734
18
752

1 912
300
0
0
35 395
9 700
5 000
0
52 307

0
1 000
0
0
35 395
9 700
5 000
0
51 095

Marknadsprogram
Valuta
mnSEK
mnUSD
mnSEK
mnEUR

Utnyttjad ram
nominellt
300
0
0
3 454

Ram
12 000
1 500
10 000
8 000

Valuta
Europeiska Investeringsbanken mnSEK
Nordiska Investeringsbanken mnSEK

Utnyttjad ram
nominellt
9 700
5 000

Ram
9 700
5 000

Kommuncertifikat
Euro-Commercial Paper
Medium Term Note
Euro Medium Term Note

Övriga låneprogram

Nettoupplåning
52 289
50 343
*) Enligt särskilt beslut i kommunfullmäktige.

Utöver finansiering via marknadsprogrammen görs upplåning från
Europeiska Investeringsbanken (EIB) samt Nordiska
Investeringsbanken (NIB).
Inga placeringar (exklusive särskilda beslut i kommunfullmäktige)
finns vid månadsskiftet på stadens checkkonto.
Valuta- och räntederivat får användas för att hantera risker i den
finansiella verksamheten. Derivat för valuta- och räntesäkring är
kopplade till marknadsprogrammen. Per månadsskiftet uppgår
utestående derivat till ett sammanlagt nominellt belopp brutto om
totalt 12 395 mnkr, vilket är oförändrat sedan februari. En
marknadsvärdering av utestående derivat estimeras till 187 mnkr.
Finansiellt resultat
Det finansiella resultatet exklusive utdelning uppgick för
kommunkoncernen i mars till ca -42,9 mnkr. Prognosen för helåret
2019 visar på ett finansiellt resultat exklusive utdelning om
-524,0 mnkr för kommunkoncernen.
Ränterisk
Ränterisken för kommunkoncernens externa skuldportfölj uttrycks
enligt uppdaterad bilaga A som en genomsnittlig räntebindningstid,
så kallad duration, och beräknas inklusive derivat. Duration är ett
förfinat mått på genomsnittlig räntebindningstid som enligt bilaga A
inte ska understiga 1,5 år och inte överstiga 4,5 år. Durationen
uppgick till 1,96 år (efter beaktande av räntesäkringar) per den 31
mars.
Den externa totala skuldportföljen, inklusive placeringar, ska ha en
ränteförfallostruktur där maximalt 65 procent får förfalla inom 1 år.
Per den 31 mars förföll 44,0 procent av räntorna inom 1 år.
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Externa totala skuldportföljens duration (år):
5
4,5
4
Duration enligt
finanspolicy*

3,5
3
2,5

Limit

2
1,5
1
0,5
0
mar-16

mar-17

mar-18

mar-19

* Avseende durationsmått beräknas duration för total
extern skuldportfölj i enlighet med Finanspolicy.

Finansieringsrisk
Kommunkoncernens externa skuldportfölj, ska i möjligaste mån
utifrån marknadsförutsättningar vara strukturerad på ett sådant sätt
att kapitalförfallen sprids över tiden. Utöver detta innebär
finanspolicy med bilaga A att andelen kapitalförfall inom ett år
ställs i relation till den totala skuldportföljen. Skuldportföljen ska ha
en kapitalförfallostruktur där maximalt 65 procent får förfalla inom
ett år. Per den 31 mars förföll 21,8 procent av kapitalet inom ett år.
Enligt bilaga A till Finanspolicyn ska en löptid om maximalt 10 år
gälla vid upplåning i den externa skuldportföljen. Förfalloprofil för
extern skuldportfölj framgår i nedan diagram.
Extern upplåning förfalloprofil (år):
100%
80%
60%
40%
20%
0%
≤1 år

>1-2 år

>2-3 år

>3-4 år

>4-5 år

>5-6år

>6-7år

>7-8år

-20%

Andel låneförfall per 31 mars 2019

>8-9år

>9-10år

>10år
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Likviditetsrisk
För att säkerställa upplåning, när annan finansiering inte är möjlig,
ska kommunkoncernen alltid ha tillgång till en betalningsberedskap
på minst 5 000 mnkr enligt bilaga A. Denna betalningsberedskap
ska enligt finanspolicyn vara i form av tillgängliga likvida medel.
Kommunkoncernen har en checkräkningskredit om 4 000 mnkr
samt två tillgängliga kreditfaciliteter om 5 000 mnkr respektive
1 500 mnkr. Total betalningsberedskap uppgår därmed per den 31
mars till 9 588 mnkr, vilket är en minskning om 1 646 mnkr sedan
februari. Minskningen beror på att checkräkningskrediten uppgår
till - 912 mnkr i mars jämfört med + 734 mnkr i februari.
Betalningsberedskap (mnkr):
2019-03-31
Syndikerat kreditlöfte (RCF*)
Bilateralt kreditlöfte (RCF*)
Checkräkningskredit
Kontoplacering
Totalt

Ram
5 000
1 500
4 000
9 000

Saldo
0
0
-912
0
-912

Tillgängligt
5 000
1 500
3 088
0
9 588

* Revolving Credit Facility

Valutarisk
Lån och placeringar ska enligt finanspolicyn valutasäkras till
100 procent. Samtliga lån och placeringar inom kommunkoncernen
är valutasäkrade. Enligt finanspolicyn bör kontrakterade flöden i
utländsk valuta för staden, Stockholms Stadshus AB samt för
respektive dotterbolag och underkoncern inom kommunkoncernen
som uppgår till ett större belopp än motsvarande 10 mnkr
valutakurssäkras. Under månaden har inga osäkrade flöden
rapporterats.
Kreditrisk
Kreditrisken definieras som summan av exponeringar i placeringar
och derivat. Exponeringen i placeringar definieras som
placeringarnas nominella belopp inklusive upplupen ränta.
Exponeringen i derivat definieras som derivatkontraktens
sammanlagda marknadsvärde. Kreditrisken delas upp i två delar.
Dels totalt för hela portföljen där den totala exponeringen anges
som ett samlat kreditvärde och dels per motpart eller instrument,
vilket anges i kronor.
I kreditvärdet tas hänsyn till motpartens eller instrumentets
kreditvärdighet samt återstående löptid på kontraktet eller
placeringen. Enligt bilaga A uppgår limiten för maximalt tillåtet
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kreditvärde till 2 000. De av kommunfullmäktige särskilt beslutade
placeringar ingår inte i beräkningen av kreditvärdet.
Måttet på den totala kreditexponeringen kompletteras med en
begränsning per motpart eller instrument för att diversifiera risken.
Maximal kreditexponering per motpart eller instrument anges i
kronor. Motparten eller instrumentet ska inneha en
kreditbedömning, rating, av Standard & Poor’s eller Moody´s. Det
lägre betyget ska väljas om de två ratinginstituten har olika
betygsnivåer. Den lägsta tillåtna rating vid kreditexponering är
BBB+.
Kreditvärde enligt finanspolicy:
Rating S&P /Moody's

Kreditvärde

AAA / Aaa
AA+ / Aa1
AA/ Aa2
AA- / Aa3
A+/ A1
A / A2
A- / A3
BBB+ / Baa1

0
0
0
24
23
42
0
0

Totalt kreditvärde

89

Limit

2000

Kreditexponeringen är fördelad på placeringar genomförda i
enlighet med finanspolicyn samt därutöver genomförda efter
särskilda beslut.
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Kreditexponering enligt finanspolicy :
Belopp
(mnkr)

Rating S&P / Moody´s

Maxbelopp
per motpart

Placering längre än 6 mån
0
0
81
80
0

Totalt

Svenska staten
AAA / Aaa
AA- / Aa3
A- / A3

Belopp
(mnkr)

Maxbelopp per
motpart

Placering kortare än 6 mån

Svenska staten
AAA / Aaa
AA- / Aa3
A- / A3
BBB+ / Baa1

Rating S&P / Moody´s

Rating S&P / Moody´s

161

Obegränsat
4 000
2 500
2 000
1 000

Svenska staten
A-1 / P-1
Nordea
SEB
A-2 / P-2

0
74

Obegränsat
4 000

0

2 500

Danske Bank

0
74

Belopp
(mnkr)
0
0
0
0

BBB+ / Baa1
Övriga

18

Totalt

18

Total kreditexponering

253

Operativa risker
Enligt finanspolicy ska förluster överstigande 200 000 kronor
rapporteras till kommunstyrelsen. För den aktuella rapportmånaden
finns inga förluster att rapportera.
Stockholms stad
Finansiella nettotillgångar
Stockholms stads finansiella nettotillgångar uppgick till 12 372
mnkr per den 31 mars, vilket är en minskning om 1 618 mnkr sedan
februari. Detta beror främst på en ökning av utbetalningar avseende
leverantörskostnader under kvartalsskiftet. Under mars gjordes
utbetalningar gällande avgiftsbestämda ålderspensioner om totalt
681 mnkr till KPA, inklusive årspremie. Staden har även gjort stora
hyresutbetalningar som sker kvartalsvis för stadens lokaler.
Investeringstakten under första kvartalet 2019 har i jämförelse med
samma period föregående år ökat med ca 500 mnkr.
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Finansiella nettotillgångar (mnkr)
18 000
16 000
14 000
Utfall

12 000

Prognos
10 000
8 000
6 000
4 000
mar-16

mar-17

mar-18

mar-19

mar-20

mar-21

Finansiellt resultat
Det finansiella resultatet exklusive utdelning uppgick för
Stockholms stad till 6,0 mnkr under mars. Prognosen för helåret
2019 visar på ett finansiellt resultat exklusive utdelning för
Stockholms stad om 34,4 mnkr. Det budgeterade finansiella
resultatet exklusive utdelning för helåret 2019 är 56,2 mnkr.
Ränterisk
Durationen på Stockholms stads totala externa skuldportfölj var per
den 31 mars 1,96 år. Stadens ränterisk motsvarar risken i
kommunkoncernens externa skuldportfölj.
Garantier och borgensförbindelser
Alla borgen och garantier, med undantag för pensionsutfästelser
enligt bilaga A, som tecknas av staden ska beslutas av
kommunfullmäktige. En årlig uppdatering av pensionsutfästelser,
såsom nyintjäning, livslängdsantaganden, ränta, etc., får höja
beloppet för stadens borgen. Ökade borgensåtaganden för
pensionsutfästelser anmäls till kommunstyrelsen. I tabellen nedan
redovisas stadens samtliga åtaganden som uppgår till totalt 412
mnkr, vilket är oförändrat sedan föregående månad.
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Garantier och borgen (mnkr):
2019-03-31

2019-02-28

44
44

44
44

71
58
170
14
313

71
58
170
14
313

0

0

Pensionsutfästelser för stiftelser m.m.
Summa övriga privata och juridiska personer

55
368

55
368

Summa garantier och borgen

412

412

Koncernbolag
Borgen för bolagens pensionsåtaganden
Summa borgen för koncernbolag
Övriga privata och juridiska personer
Stockholms Stadsmission
Stiftelsen Stockholms Studentbostäder
Syvab
Övriga
Summa borgen för lån
Kommunalt förlustansvar

Stockholms stads bolag och slutna redovisningsenheter
Finansiella limiter för utlåning och borgensåtagande
Stockholms stad har enligt gällande finanspolicy rätt att lämna lån
och teckna borgen för stadens bolag intill ett belopp om totalt
100 000 mnkr. Varje bolags ram fastställs i bilaga A till
finanspolicy av kommunstyrelsens ekonomiutskott (EKU) utifrån
respektive bolags investeringsbudget och finansieringsplan.
Borgensåtaganden ska enligt finanspolicy inte ingå i respektive
bolags limit utan rapporteras separat. Enligt
beslut från EKU den 20 februari 2019 för bilaga A uppgår den
totala ramen för bolagen till 86 500 mnkr, varav 85 procent är
nyttjat.
Utlåning från Stockholms stad till bolagen uppgår till netto 64 661
mnkr, vilket är en ökning om 328 mnkr sedan februari.
Skuldökningen är främst hänförlig till bolagens investeringsnivåer.
Under mars och april månad fördelas koncernbidrag om totalt 472
mnkr inom bolagskoncernen.
Snitträntan för kommunkoncernens upplåning för mars månad var
0,56 procent. Inlåningsräntan på bolagens placeringar var under
månaden 0,36 procent och utlåningsräntan för stadens utlåning till
bolagen var 0,81 procent.
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Utlåning till och borgensåtagande för bolagen samt utlåning till
sluten redovisningsenhet inom kommunkoncernen (mnkr):

AB Familjebostäder
AB Stockholmshem
AB Stokab
AB Svenska Bostäder
Micasa Fastigheter i Stockholm AB
S:t Erik Livförsäkrings AB
S:t Erik Markutveckling AB
Skolfastigheter i Stockholm AB
Stockholm Business Region AB
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB ***)
Stockholm Vatten och Avfall AB
Stockholms Hamn AB
Stockholms Stads Bostadsförmedling AB
Stockholms Stads Parkerings AB
Stockholms Stadsteater AB ***)
Stockholms Stadshus AB

Utlåning
Utlåning Borgen
Limit *)
Nyttjat **)
2019-03-31
2019-02-28 2019-03-31 2019-03-31 2019-03-31
6 228
6 118
1
8 200
76%
13 018
12 924
0
15 200
86%
252
292
3
1 000
25%
13 014
12 899
3
14 200
92%
5 724
5 837
3
6 500
88%
0
0
2
0
2 655
2 499
2
3 400
78%
15 119
15 345
3
17 000
89%
0
0
3
0
0
0
2
0
11 831
11 645
8
14 500
82%
4 669
4 542
7
5 400
86%
0
0
3
0
852
798
4
1 100
77%
0
0
0
0
0
0
0
0

Totalt för bolagen **)
Kvarstående utrymme

73 361

72 901

44

86 500

73 361

72 901

44

100 000

13 500

TOTALT

*) Avser gällande ramar enligt bilaga A till finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad för
utlåning till stadens bolag per innevarande månad.
**) Borgensåtaganden ska enligt finanspolicy inte ingå i respektive bolags limit.
***) Direktutlåning sker via moderbolaget Stockholms Stadshus AB sedan den 1 januari 2016.

Inlåning från bolagen inom kommunkoncernen (mnkr):

Stockholms Stadshus AB
St Erik Försäkrings AB
St Erik Livförsäkring AB
Stiftelsen Hotellhem i Stockholm
Stockholms Business Region AB
Stockholms Stads Bostadsförmedling AB
Kaplansbacken AB
Svenska Teknologiföreningen

Inlåning
Inlåning
2019-03-31 2019-02-28
8 011
7 972
436
337
13
23
22
22
129
131
88
82
1
1
1
1
8 700

Totalt för bolagen

Anna Håkansson
Biträdande stadsdirektör

85%

Sofie Nilvall
Finanschef

Bilagor
1. Marknadskommentarer per 2019-03-31

8 568

73%

Attesterat av
Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:
Namn
Anna Håkansson, Biträdande stadsdirektör
Sofie Nilvall, Finanschef

Datum
2019-04-15
2019-04-15

Dnr KS 2019/28

Marknadskommentarer per 2019-03-31

Sammanfattning

U

SAs justitieminister har
presenterat en sammanfattning av
Rysslandsutredningen som inte
hittat några bevis för att Trump-kampanjen
konspirerade med Ryssland.
Trump hotade med att stänga gränsen mot
Mexiko om inte de får hjälp att stoppa
illegala invandrare.
Australiens centralbank lämnade räntan
oförändrad.
Handelssamtal mellan USA och Kina
fortskrider och beskrivs som produktiva av
båda parter.
President Erdogans parti AKP ser ut att
tappa kontrollen över Ankara efter det
turkiska lokalvalet.
Tysk industristatistik visar på låg
orderingång även jämfört med nivåerna
från eurokrisen.
Storbritanniens parlament har återigen
röstat ned samtliga förslag till alternativa
lösningen till Brexit.

Bilaga I

Norges bank höjde sin styrränta med
0,25 % till 1 %.
Magdalena Andersson har presenterat
regeringens ekonomiska prognoser som
förutspår en BNP-tillväxt på 1,6 % för
innevarande och nästa år.
Riksbankschefen Stefan Ingves
kommenterade att Riksbanken inte kan ta
hänsyn till både inflation och kronans
växelkurs.

Internationellt

U

SAs justitieminister William Barr
har presenterat en sammanfattning
av Robert Mullers
Rysslandsutredning som inte hittat några
bevis för att Trump-kampanjen
konspirerade med Ryssland.
Trump meddelade att det finns en stor
sannolikhet för att han kan komma att
stänga gränser mot Mexiko om de inte
stoppar illegala invandrare som tar sig in
till USA. Mexiko säger sig nu vara beredda

att hjälpa till att reglera strömmen av
migranter från Centralamerika till USA.
Australiens centralbank lämnade räntan
oförändrad men hade en mjuk ton vilket
bidrog till att valutan tappade efter
beskedet.
Handelsstamtal mellan USA och Kina
fortskrider och beskrivs som produktiva av
båda parter. Olika uppgifter antyder att
slutet av april kan vara tidpunkten för
enighet. Vita huset sänder budskapet att
innehållet är viktigare än tiden.
President Erdogans parti AKP ser ut att
tappa kontrollen över Ankara efter det
turkiska lokalvalet. Erdogans AKP har
vunnit varje val sedan 2002 mycket
beroende på god ekonomisk utveckling.
Nu brottas Turkiet med hög inflation,
negativ tillväxt och hög arbetslöshet.

Europa

T

ysk industristatistik visade på
recessionsnivåer med orderingång
väl under nivåerna från eurokrisen,
vilket gör att riskerna för konjunkturen i
Europa ökat även om andra indikatorer
fortfarande tyder på lite bättre tillväxt
under 2019
Storbritanniens parlament har återigen
röstat nej till samtliga förslag om
alternativa vägar framåt i Brexit. Närmast
att gå igenom var förslaget om att ingå i en
tullunion med EU som föll med endast tre
röster. På andra kom förslaget om en ny

folkomröstning som förlorade med tolv
röster. Den tidigare konservativa ministern
Nick Boles lämnade sitt parti efter
nederlaget och kommenterade att han gjort
allt för att hitta en kompromiss, men
hänvisar till att han misslyckats främst för
att partiet vägrat att kompromissa.
Norges Bank höjde sina styrräntor med
0,25 %. Den så kallade folioräntan blir 1 %
efter höjningen. Centralbankschef Öystein
Olsen kommenterar att uppgången i norsk
ekonomi ser ut att vara stärkare än vad som
tidigare väntats samtidigt som tillväxten
och räntorna ser ut att bli lägre än väntat i
omvärlden.

Sverige

M

agdalena Andersson
presenterade regeringens nya
ekonomiska prognoser som
visar att svensk ekonomi har utvecklats
starkt, men att tillväxten framöver mattas
av. Andersson bedömer att BNP växer med
1,6 % både i år och nästkommande år.
Riksbankschefen Stefan Ingves skrev på
DN-debatt att det inte är Riksbankens
uppgift att stärka kronans växelkurs. Han
hävdar att Riksbanken varken kan eller ska
stabilisera både inflationen och
växelkursen utan man måste välja.
Den svenska börsen har gått upp 13,09 %
(inklusive utdelningar) sedan årsskiftet. I
februari var inflationen 1,9 % mätt som
KPIF. I slutet av mars kostade en euro 10,4
kr och en US-dollar 9,3 kr.

