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Riksbanken erbjuder nya lån i dollar. 
Avtalet med Federal Reserve förlängt 

För att hantera den fortsatt ansträngda situationen på marknader för kortfristig 
upplåning i US-dollar har de tillfälliga, ömsesidiga valutaarrangemangen 
(swapfaciliteter) mellan Federal Reserve och andra centralbanker förlängts till den 
30 oktober 2009. Förlängningen gäller swapfaciliteter mellan Federal Reserve och 
vart och ett av följande centralbanker: Reserve Bank of Australia, Banco Central 
do Brasil, Bank of Canada, Danmarks Nationalbank, Bank of England, den 
Europieska centralbanken, Bank of Korea, Banco de Mexico, Reserve Bank of New 
Zealand, Norges Bank, Monetary Authority of Singapore, Sveriges Riksbank, och 
Swiss National Bank.  Bank of Japan kommer att behandla förlängningen av 
swapavtalet vid sitt nästa penningpolitiska möte.  

För att hantera den fortsatt ansträngda situationen på marknader för kortfristig 
upplåning i US-dollar kommer Riksbanken att fortsätta erbjuda auktioner i dollar i 
samband med förfall av redan existerande lån. Auktioner kommer att genomföras 
den 11 februari, 18 februari, samt den 1 april. Löptiden kommer att vara 84 dagar i 
samtliga auktioner. Vid auktionen den 11 februari kommer den erbjudna volymen att 
uppgå till 10 miljarder dollar. Volymerna i de nästkommande två auktionerna kommer 
att meddelas i samband med att de fullständiga villkoren publiceras. 

 

Liksom vid tidigare auktioner för US-dollar sätts en minimiränta som är relaterad till 
förväntad styrränta i USA. Fullständiga villkor kommer att tillkännages senast två 
bankdagar före respektive auktion. 

 
Information från andra centralbanker:  
Federal Reserve, http://www.federalreserve.gov 

Reserve Bank of Australia, http://www.rba.gov.au 

Banco Central do Brasil, http://www.bcb.gov.br 

Bank of Canada, http://www.bankofcanada.ca 
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Danmarks Nationalbank, http://www.nationalbanken.dk 

Bank of England, http://www.bankofengland.co.uk 

European Central Bank, http://www.ecb.int 

Bank of Japan (www.boj.or.jp/en)  

Bank of Korea, http://www.bok.or.kr 

Banco de Mexico, http://www.banxico.org.mx 

Reserve Bank of New Zealand, http://www.rbnz.govt.nz 

Norges Bank, http://www.norges-bank.no 

Monetary Authority of Singapore, http://www.mas.gov.sg 

Swiss National Bank, http://www.snb.ch 
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