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Författaren är verksam vid avdelningen för finansiell stabilitet

På valutamarknaden sker handel med valuta mellan olika aktörer. Det är en marknad 
som spänner över hela världen och som kan ses som ett nav för handeln med varor, 
tjänster och finansiella tillgångar över valutagränserna. Valutamarknaden omsätter 
enorma belopp dagligen och påverkar oss alla på ett eller annat sätt. Det är därför 
viktigt att valutamarknaden fungerar väl och i allas bästa intresse. Samtidigt är det 
en marknad som i högre grad än andra finansiella marknader är självreglerad. Det 
innebär att marknadsaktörerna sinsemellan etablerar uppförandekoder med principer 
och standarder för bästa marknadspraxis och också ser till att dessa följs. 

Under de senaste åren har det dock visat sig att detta upplägg inte fungerat tillfred-
ställande. Utredningar i flera länder har visat att valutahandlare på olika banker 
delat konfidentiell information med varandra om sina kunders handelsaktiviteter och 
försökt manipulera prissättningen på valutamarknaden, vid de tidpunkter då viktiga 
referensvalutakurser2 fastställs, för att maximera sin egen förtjänst på bekostnad av 
andras. Sådant beteende riskerar att leda till att förtroendet för referensvalutakurserna 
och även valutamarknaden mer generellt går förlorat med samhällsekonomiska för-
luster som följd. Det pågår därför ett omfattande globalt reformarbete med syftet att 
förbättra uppförandet på valutamarknaden genom reformer av finansiella riktmärken 
och uppförandekoder. Marknadsaktörerna har sedan själva ett stort ansvar att se till 
att de nya reformerna implementeras i praktiken. Ett ansvar som även vilar på svenska 
storbanker och andra svenska marknadsaktörer.

Valutamarknaden är global och betydelsefull 

Handeln med valuta sker till stora belopp och mellan ett stort antal aktörer. Valuta 
handlas antingen genom så kallade avista- eller derivattransaktioner. en avistatrans-
aktion innebär att två parter kommer överens om ett omedelbart utbyte av valutor 
(som normalt sker två bankdagar efter affärsavslutet). en derivattransaktion innebär i 
stället att två parter kommer överens om ett framtida utbyte av valutor. det kan ske 
på många olika sätt, men vanliga derivatinstrument är valutaterminer, valutaswappar 
och valutaoptioner.3 

Valutamarknaden är uppbyggd kring så kallade marknadsgaranter – i praktiken främst 
större banker – som löpande fastställer köp- och säljkurser. marknadsgaranterna 
åtar sig att handla valuta bilateralt till dessa kurser med andra marknadsaktörer som 
banker, försäkringsbolag, pensionsfonder och icke-finansiella företag. denna typ av 
handel kallas over the counter (otc). Handeln med valuta skiljer sig därmed från 
exempelvis handeln med aktier på en reglerad marknad där köpares och säljares han-
delsintressen sammanställs och matchas i en centraliserad orderbok. 

1. Författaren vill särskilt tacka mia Holmfeldt, meredith beechey Österholm, annika svensson, carl-Fredrik Pettersson, Jenny 
mannent och Lisa marklund för värdefulla synpunkter.
2. referensvalutakurser är särskilda valutakurser som används som referens vid värdering av finansiella transaktioner, tillgångar 
och skulder.
3. en valutatermin liknar en avistatransaktion men med skillnaden att betalningen sker senare i framtiden. en valutaswap innebär 
att två parter kommer överens om samtida köp och försäljning av en valuta mot en annan med två olika likviddagar. en valutaop-
tion liknar valutaterminer med skillnaden att köparen har möjligheten, men inte skyldigheten, att köpa valuta på likviddagen. 

Valutamarknaden är en 
global marknad som 
fyller en central funk-
tion i det finansiella 
systemet. Det är därför 
viktigt att den fungerar 
väl och i allas bästa 
intresse. De senaste 
årens fall av marknads-
missbruk har motiverat 
myndigheterna att 
inleda ett omfattande 
globalt reformarbete 
för att förbättra aktö-
rernas uppförande på 
marknaden. Bland an-
nat har det tagits fram 
rekommendationer för 
hur referensvaluta-
kurser bör fastställas 
och för hur marknads-
aktörer bör hantera 
sin handel till sådana 
kurser. En ny global 
uppförandekod för 
valutahandel är också 
på väg att etableras. 
För att bidra till en 
välfungerande valuta-
marknad är det viktigt 
att marknadsaktörerna 
faktiskt tillämpar de 
nya riktlinjerna i 
praktiken. Det gäl-
ler även de svenska 
storbankerna och 
andra svenska aktörer 
som är verksamma på 
valutamarknaden.



2  –  e k o n o m i s k a  k o m m e n t a r e r  n r  1 8 ,  2 0 1 5

n Valutahandeln är global. exempelvis skedde uppskattningsvis endast 14 procent av 
marknadsgaranthandeln med svenska kronor under 2013 i sverige.4 Globalt sker 
mest valutahandel i storbritannien följt av Usa, singapore, Japan och Hong kong. På 
valutamarknaden gjordes transaktioner tidigare huvudsakligen upp över telefon. idag 
sker dock den största delen av handeln på elektroniska handelsplattformar av olika 
slag, enligt vissa uppskattningar drygt 90 procent.5 den teknologiska utvecklingen 
har bidragit till att effektivisera handeln, och valutamarknaden är idag en av de mest 
likvida marknaderna i världen med låga transaktionskostnader och snabb spridning av 
prisinformation. 

Valutamarknaden kan ses som ett nav för handeln med varor, tjänster och finansiella 
tillgångar över valutagränserna och påverkar oss alla på ett eller annat sätt. det finns 
därför stora samhällsekonomiska vinster med en valutamarknad som fungerar väl 
och i allas bästa intresse – och i den meningen är både rättvis och effektiv. en rättvis 
marknad kan sägas vara en marknad som har tydliga, proportionerliga och konse-
kvent tillämpade standarder för marknadspraxis. en rättvis marknad är också tillräck-
ligt transparent för att marknadsaktörerna ska kunna verifiera att dessa standarder 
tillämpas konsekvent. den är också tillgänglig för alla6, tillåter marknadsaktörerna 
att konkurrera utifrån sina meriter samt inger förtroende för att marknadsaktörerna 
uppträder med integritet. en effektiv marknad gör det möjligt för marknadsaktörerna 
att investera, finansiera sig och omfördela risker på ett förutsägbart sätt. en effektiv 
marknad är också understödd av en tillförlitlig infrastruktur för handel och avveckling, 
gör det möjligt för marknadsaktörerna att enas om och handla till konkurrenskraftiga 
priser och får kapital och risk att fördelas på ett lämpligt sätt.7

Oegentligheter kring referensvalutakurser 

Under de senaste åren har det funnits skäl att ifrågasätta hur väl valutamarknaden 
egentligen fungerar, och då särskilt kopplat till så kallade referensvalutakurser, det 
vill säga sådana valutakurser som används som referens vid värdering av finansiella 
transaktioner, tillgångar och skulder. referensvalutakurser, som också kallas för 
valutafixingar eller valutakursfixingar, fastställs av en mängd olika aktörer. de syftar 
till att avspegla prissättningen på valutamarknaden för ett givet valutapar, oftast vid 
eller omkring ett givet klockslag. de behövs i och med att valuta handlas otc och att 
det därför inte finns någon naturlig enskild central aktör som offentliggör priset för 
valuta på samma sätt som exempelvis en börs gör för priset på en aktie. det är viktigt 
att dessa finansiella riktmärken är rättvisande och att det finns ett högt förtroende för 
dem. om kurserna skulle vara missvisande riskerar det att leda till snedfördelningar av 
kapital och risk inom ekonomin i stort. Likaså kan det leda till att aktörer i ekonomin 
behöver förhandla fram nya referenskurser att utgå ifrån, vilket är både tidskrävande 
och kostsamt. det är därför viktigt att värna om ett högt förtroende för referensvalu-
takurserna, särskilt de som används för finansiella transaktioner.

Under 2013 inledde den brittiska finansmarknadstillsynsmyndigheten (Fca) en offi ciell 
utredning av anklagelser om marknadsmissbruk mot valutahandlare på ett antal ban-
ker i London. Fca:s utredning visade att flertalet banker inte haft tillräckliga rutiner 
och kontroller för att förhindra oacceptabelt marknadsuppförande bland sina valuta-
handlare.8 Valutahandlare på olika banker hade delat konfidentiell information med 
varandra om sina kunders handelsaktiviteter och försökt manipulera prissättningen 
på valutamarknaden, vid de tidpunkter då viktiga referensvalutakurser fastställs, för 
att maximera sin egen förtjänst på bekostnad av andras. manipulationerna förekom 
framför allt i anknytning till transaktioner till referensvalutakurser men också kopplat 
till utestående valutaoptioner med referensvalutakurserna som underliggande refe-
renspris. 

4. ”triennal central bank survey, Foreign exchange and derivatives market activity in 2013”, bank for international settlements, 
2013-12-08.
5. ”Foreign exchange benchmarks – Final report”, Financial stability board, 2014-09-30.
6. antingen direkt eller genom öppen, konkurrensutsatt och välreglerad intermediering.
7. definitionen av en rättvis och effektiv marknad är hämtad från ”Fair and effective markets review – Final report”, Hm 
treasury, bank of england och Financial conduct authority, 2015-06-10.
8. ”Fca fines five banks £1.1 billion for FX failings and announces industry-wide remediation programme”, Financial conduct 
authority, 2014-11-12 samt ”Fca fines barclays £284,432,000 for forex failings”, Financial conduct authority, 2015-05-20.
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n en transaktion till en referensvalutakurs innebär att en kund kommer överens med 
en marknadsgarant om att få handla valuta till en referensvalutakurs som inte ännu 
fastställts. marknadsgaranten tillgodoser sedan kundens beställning genom att handla 
valuta på marknaden omkring tidpunkten då referensvalutakursen fastställs. kunden 
får handla till referensvalutakursen och marknadsgarantens förtjänst blir skillnaden 
mellan referensvalutakursen och priset denne betalat på marknaden för att tillgodose 
kundens beställning. Genom att ha delat information om sina kunders beställningar 
och koordinerat handeln på marknaden försökte alltså ett antal marknadsgaranter att 
maximera sin förtjänst på ett otillbörligt sätt.

Även prissättningen av den svenska kronan omfattades av manipulationerna utom-
lands. efter att Fca initierade sin utredning har en rad andra myndigheter världen 
över9 inlett utredningar om marknadsmissbruk på valutamarknaden med liknande 
resultat i flera fall.

Svenska aktörer deltar också i handeln till referensvalutakurser

mot bakgrund av de internationella utredningarna och riksbankens uppdrag att 
främja ett säkert och effektivt betalningsväsende inledde riksbanken en studie av 
referensvalutakurser under 2014.10 ett syfte med studien har varit att kartlägga hur 
referens valutakurser i svenska kronor används i sverige. ett annat syfte har varit att 
utifrån den internationella diskussionen dra eventuella slutsatser om vad man behöver 
göra i ett svenskt perspektiv för att värna om ett högt förtroende för viktiga referens-
valutakurser och en rättvis och effektiv valutamarknad. studien har dock inte haft 
som syfte att utreda om det förekommit några oegentligheter i sverige. Finansinspek-
tionen är den myndighet som bedriver tillsyn över svenska banker och andra finan-
siella företag och skulle ha möjlighet att undersöka detta om det skulle finnas sådana 
misstankar. studien har baserats på samtal med svenska marknadsaktörer som banker, 
investerare, marknadsplatser och branschorganisationer såväl som Finansinspektionen 
och ett antal utländska banker och myndigheter. 

studien visar att aktörer i sverige framför allt använder de dagliga referensvaluta-
kurserna för den svenska kronan som fastställs av Wm/reuters11 klockan 16:00 i 
edinburgh, den europeiska centralbanken, ecb, klockan 14:15 i Frankfurt och nasdaq 
klockan 09:30 i stockholm.12 med undantag för nasdaqs kurser liknar detta hur det 
går till i många andra länder. Wm/reuters kurser används särskilt för att värdera fon-
dinnehav, beräkna jämförelseindex och värdera finansiella derivat. de är också de kur-
ser som oftast används inom handeln till referensvalutakurser. ecb:s kurser används 
också ofta inom handeln till referensvalutakurser. nasdaqs valutakurser tillämpas dock 
framför allt i bokförings- och deklarationssyften. en bidragande orsak till detta är att 
riksbanken offentliggör dem och att flertalet svenska regler och riktlinjer refererar till 
de kurser som riksbanken offentliggör. 

studien tyder på att omfattningen av de svenska marknadsgaranternas handel med 
svenska kronor till referensvalutakurser är i linje med hur det ser ut bland marknads-
garanter i andra länder och i andra valutor – uppskattningsvis 1 till 2 procent av den 
totala handeln.13 de svenska marknadsgaranterna handlar dock i varierande utsträck-
ning valuta till referensvalutakurser beroende på deras kunders olika behov. Förutom 
att handla med kunder handlar man också valuta till referensvalutakurser med andra 
marknadsgaranter, ofta via interbankmäklare. På detta sätt kan marknadsgaranterna 
omfördela risk sinsemellan till önskade nivåer och valutapar. Vad gäller kunderna är 
det i första hand vissa portföljförvaltare som handlar valuta till referensvalutakurser 

9. inklusive myndigheter i Usa, tyskland, schweiz, singapore, Hongkong, Japan, australien, nya Zeeland och sydafrika samt eU-
kommissionen. Även beteenden kopplade till andra sammanhang än bara referensvalutakurser är eller har varit under utredning i 
vissa länder.
10. se ”Finansiell stabilitet 2014:1”, sveriges riksbank, 2014-06-04.
11. ett samarbete mellan the World markets company Plc, som är en del av state street bank and trust company, och thomson 
reuters.
12. exempel på andra referensvalutakurser som används i viss mån är de som fastställs av bloomberg och Federal reserve.
13. med de svenska marknadsgaranterna avses bankkoncernerna danske bank, Handelsbanken, nordea, seb och swedbank. 
Uppskattningen är gjord utifrån data från de svenska marknadsgaranterna samt medieuppgifter, inklusive ”investors shun 
currency benchmark amid Forex Probe”, Wall street Journal, 2014-01-23.
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n men även andra typer av kunder förekommer. deras främsta motiv är att minimera 
skillnaderna i avkastning mellan investeringsportföljer och jämförelseindex14, ett annat 
att försöka säkerställa att de handlar till marknadsmässiga priser.15

Även om handeln till referensvalutakurser utgör en förhållandevis liten del av den to-
tala valutahandeln får den dock oproportionerligt stor betydelse i och med att den ger 
upphov till handel då välanvända referensvalutakurser fastställs och därmed påverkar 
referensvalutakursernas exakta värden. Visserligen är det bra att referensvalutakurser 
kan fastställas utifrån transaktioner i och med att det minskar behovet av subjektiva 
bedömningar och risken för manipulation. samtidigt måste transaktionerna ske på 
rättvisa grunder vilket uppenbarligen inte alltid varit fallet enligt de internationella 
utredningarna.

Svenska aktörer behöver också anpassa sig till nya riktlinjer

den internationella diskussionen om referensvalutakurser har medfört att såväl utländ-
ska som svenska marknadsaktörer har börjat se över sättet man bedriver handeln på. 
Financial stability board (Fsb) publicerade rekommendationer i september 2014 som 
syftar till att definiera hur man globalt bör agera för att minimera riskerna för mark-
nadsmissbruk i denna handel.16 det har gjorts goda framsteg med att implementera 
dessa rekommendationer men det finns fortfarande utrymme för förbättringar.17 För 
att bidra till en mer rättvis och effektiv handel när referensvalutakurserna fastställs 
är det viktigt att alla anpassar sig till Fsb:s rekommendationer (se tabell 1). det gäller 
även svenska marknadsgaranter och övriga marknadsaktörer som handlar valuta till 
referensvalutakurser, såväl som administratörer av jämförelseindex18. 

Förutom rättvis och effektiv handel är en annan förutsättning för ett högt förtroende 
för referensvalutakurserna att de omgärdas av tydliga och ändamålsenliga ramverk. 
ett ramverk bör beskriva hur en referensvalutakurs definieras, vilka som bestämmer 
den, hur det går till, hur processen kontrolleras samt hur ansvar kan utkrävas om 
något går fel. det är också viktigt att ramverket är fritt tillgängligt för de som använ-
der kurserna. sedan flera år tillbaka pågår en omfattande global översyn av finansiella 
riktmärken, inklusive referensvalutakurser. Vid sidan av nationella utredningar och 
initiativ har de europeiska myndigheterna för tillsyn av banker och finansiella markna-
der, eba och esma, såväl som den globala tillsynsorganisationen iosco publicerat 
principer för finansiella riktmärken.19 de principerna är till för att skapa normer för 
hur riktmärken ska bestämmas, granskas och övervakas, men även för att koordinera 
arbetet som bedrivs på området i olika länder. med tydlig utgångspunkt i dessa rikt-
linjer håller också en eU-förordning om finansiella riktmärken på att etableras. den 
här utvecklingen har inneburit att ramverken håller på att stärkas för de referensvalu-
takurser som används i stor omfattning i sverige. Wm/reuters har redan uppdaterat 
sitt ramverk i linje med iosco:s principer efter rekommendationer från Fsb. Likaså 
har ramverket kring de referensvalutakurser för euron som ecb offentliggör nyligen 
uppdaterats.20 bland annat avråds aktörer starkt från att handla valuta till dessa kurser 
då de endast är avsedda att användas för information. Vidare ser riksbanken över 
ramverket kring de referensvalutakurser för den svenska kronan som man publicerar. 
riksbanken har under en lång tid publicerat referensvalutakurser som nasdaq faststäl-
ler utifrån information från en panel av svenska banker. arbete pågår med att uppda-
tera detta upplägg med utgångspunkt i iosco:s principer.

14. referensvalutakurser används för att utifrån avkastningen på finansiella tillgångar nominerade i olika valutor beräkna jäm-
förelseindex i indexens basvalutor. Genom att handla valuta till de kurser som används för att värdera jämförelseindexen kan där-
med portföljförvaltare undvika den skillnad i avkastning mellan portföljer och jämförelseindex som annars skulle kunna uppstå.
15. Vid handeln till referensvalutakurser är köp- och säljpris ofta detsamma. 
16. ”Foreign exchange benchmarks, Final report”, Financial stability board, 2014-09-30.
17. ”Foreign exchange benchmarks, report on progress in implementing the september 2014 recommendations”, Financial 
stability board, 2015-10-01.
18. Genom att beräkna jämförelseindex med andra potentiellt bättre lämpade referensvalutakurser än typiskt sett Wm/reuters 
mittenkurser kl. 16:00, skulle handeln till referensvalutakurser bli mindre koncentrerad och sannolikt skulle risken för marknads-
missbruk då minska.
19. ”esma-eba Principles for benchmark-setting Processes in the eU”, european securities and markets authority och european 
banking authority, 2013-06-06, samt ”Principles for Financial benchmarks – Final report”, international organization of securities 
commissions, 2013-07-17.
20. ”ecb introduces changes to euro foreign exchange reference rates”, european central bank, 2015-12-07.
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n Globalt reformarbete på väg kring marknadsuppförandet på OTC-marknader

Utöver Fsb:s arbete med rekommendationer för handeln till referensvalutakurser har 
det också initierats ett globalt reformarbete kring marknadsaktörernas uppförande 
på valutamarknaden mer generellt, såväl som på andra otc-marknader såsom ränte- 
och råvarumarknaderna. dessa marknader har historiskt sett varit förhållandevis 
självreglerade i relation till exempelvis aktiemarknaden. självreglering går i korthet ut 
på att marknadsaktörerna gemensamt skapar uppförandekoder med principer och 
standarder för bästa marknadspraxis för att värna om marknadens funktionssätt. Vad 
gäller just handeln med valuta är avistahandeln i många länder undantagen från flera 
av de lagar och regler som rör handel med finansiella instrument i och med att den 
snarare är att betrakta som utbyte av betalningsmedel. marknaden präglas därför i 
hög grad av självreglering och av uppförandekoder som sätter principer och standar-
der för marknadspraxis. Uppförandekoder har publicerats av flera valutahandelskom-
mittéer21 på de geografiska platser där valuta handlas i stor omfattning samt av aci22. 
det är sedan varje enskild marknadsaktörs ansvar att se till att man följer etablerade 
uppförandekoder genom interna rutiner och kontroller. 

att döma av de uppmärksammade fallen av marknadsmissbruk på bland annat ränte-, 
valuta- och råvarumarknaden internationellt har dock detta upplägg inte fungerat 
tillfredsställande. därför har man inom Fsb enats om en arbetsplan med fokus på 
hur marknadsuppförandet kan förbättras genom reformer av incitamentstrukturer, 
finansiella riktmärken samt uppförandekoder.23 nära kopplat till detta finns en rad 
andra initiativ. ett exempel är den brittiska utredningen The Fair and Effective Markets 
Review24 som anser att yrkesmässigheten och ansvarsskyldigheten på individnivå be-
höver stärkas och att marknadsaktörerna kollektivt behöver ta ansvar för att utveckla 
och följa tydliga, allmänt förstådda och praktiska standarder för marknadspraxis. ett 
annat exempel är det nyligen initierade arbetet inom bank for international settle-
ments (bis) med att etablera en enskild global uppförandekod för valutahandel samt 
främja en högre grad av efterlevnad.25 det här arbetet kommer att pågå under de 
kommande två åren i ett samarbete mellan centralbanker och representanter från den 
privata sektorn där sverige finns representerat från båda håll.

sammanfattningsvis pågår det alltså ett omfattande globalt reformarbete som syftar 
till att förbättra standarden på marknadsuppförandet såväl vid handel till referensvalu-
takurser som vid övrig valutahandel. marknadsaktörerna har här själva ett stort ansvar 
att se till att de nya reformerna implementeras i praktiken genom ändamålsenliga 
rutiner och kontroller. en global marknad kräver globala normer som efterföljs globalt. 
det är därför viktigt att även svenska storbanker och andra svenska marknadsaktörer 
anpassar sig till de nya principer och standarder som etableras och bidrar till att värna 
om en rättvis och effektiv valutamarknad.

21. Forum för valutamarknadsaktörer som i regel etablerats av den lokala centralbanken.
22. aci – the Financial markets association, en internationell branschorganisation för ränte- och valutahandlare.
23. ”to G20 Finance ministers and central bank Governors, Financial reforms – Progress on the Work Plan for the antalya sum-
mit”, Financial stability board, 2015-10-05.
24. ”Fair and effective markets review – Final report”, Hm treasury, bank of england och Financial conduct authority,  
2015-06-10.
25. ”Working group to strengthen code of conduct standards and principles in foreign exchange markets has commenced work”, 
bank for international settlements, 2015-07-24.
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n tabeller

Tabell 1. Sammanfattning av FSB:s rekommendationer som berör svenska 
marknadsaktörer samt administratörer av jämförelseindex

marknadsGaranter bÖr 

• etablera, och säkerställa att man följer, interna riktlinjer och processer för hur 
beställningar av valuta till referensvalutakurser tas emot och exekveras, inklusive 
separata processer för att hantera sådana beställningar.

• inte dela information med varandra kring sina handelspositioner utöver vad 
som är nödvändigt för en transaktion. detta avser såväl individuella affärer som 
aggregerade positioner.

• inte sprida vidare privat information till motparter som kan användas för att 
förutse andra motparters kommande transaktioner inklusive vid de tidpunkter då 
referensvalutakurser fastställs.

• etablera och säkerställa att man följer interna system och kontroller för att 
hantera potentiella intressekonflikter som uppstår när man hanterar kunders 
beställningar av valuta.

• prissätta transaktioner till referensvalutakurser på ett sätt som är transparent 
och i linje med prisrisken som sådana transaktioner utsätter marknadsgaranten 
för. detta kan ske genom att man tillämpar skillnader i köp- och säljkurser, 
såsom är typiskt för valutatransaktioner, eller genom att man använder tydligt 
kommunicerade och dokumenterade avgiftsstrukturer. en förutsättning är dock 
att man lever upp till de övriga rekommendationerna ovan. 

PortFÖLJFÖrVaLtare bÖr:

• utvärdera om det är lämpligt att handla valuta till referensvalutakurser.

marknadsaktÖrer bÖr:

• ta initiativ till att skapa oberoende faciliteter där beställningar till referens-
valutakurser kan nettas och exekveras.

• säkerställa att uppförandekoder som beskriver bästa marknadspraxis tydligare 
och mer explicit beskriver i vilken utsträckning informationsdelning mellan 
marknadsgaranter är tillåten eller inte. Uppförandekoderna bör också, när det är 
lämpligt, innehålla särskilda bestämmelser för exekvering av valutatransaktioner, 
inklusive beställningar till referensvalutakurser. 

• tydligare visa att man efterlever de uppförandekoder som etablerats av de olika 
valutahandelskommittéerna såväl som interna uppförandekoder.

administratÖrer aV JÄmFÖreLseindeX bÖr:

• se över om referensvalutakurserna som används för att beräkna jämförelseindex 
är ändamålsenliga.

anm. För en mer utförlig beskrivning av rekommendationerna, se ”Foreign exchange 
benchmarks – Final report”, Financial stability board, 2014-09-30.


