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Just nu: Riksbanken sänker reporäntan
igen!
Inflationen och önskan om en svag krona gjorde att Riksbanken beslöt att
sänka reporäntan till -0,25 procent. Ett extraordinärt beslut med tanke på att
det är vid de ordinarie schemalagda penningpolitiska mötena som
Riksbanken tar räntebeslut.

Svenska kronans styrka mot euron är skälet
Den senaste månaden har den svenska kronan stärkts mot euron. En stark
valuta och valutakursutvecklingens riktning har stor betydelse för inflationen

och var alltså en bidragande faktor till Riksbankens sänkning idag av
reporäntan till -0,25 procent. Riksbanken säger att inflationen har bottnat och
är på väg upp men att förstärkningen av kronan riskerar att bryta trenden.
Ytterligare åtgärder behövs skriver Riksbanken. Riksbanken meddelar också
att de kommer att köpa statsobligationer för 30 miljarder kronor.
”Direktionen är alltid kapabel, dygnet runt alla dagar i veckan, det är oavsett om
vi har schemalagda direktionsmöten eller inte”
Så svarade Cecilia Skingsley, vice riksbankschef, till Svenska Dagbladet i
tisdags på frågan om sänkningen skulle kunna komma redan nu. På
Riksbankens hemsida kan man läsa följande: ”Datum för penningpolitiska
möten (sex per år) är fastställda i förväg men om något oförutsett inträffar
kan man kalla till ett extra möte.” Senaste gången Riksbanken fattade ett
beslut mellan de schemalagda mötena var hösten 2008.
Vad betyder detta för bolånen och sparkontoräntorna?
Att Riksbanken sänker reporäntan ytterligare idag kommer att påverka både
bolåneräntorna och sparkontoräntorna. Vi kan förvänta oss både sänkta
bolåneräntor och sparkontoräntor. Det intressanta nu blir att se vad
storbankerna gör som idag erbjuder oss 0 procent i ränta på sina sparkonton.
Kommer vi nu att få negativa sparkontoräntor? Får vi nu betala för att förvara
våra sparpengar hos bankerna?
Klockan 15.00 idag håller Riksbanken en presskonferens angående beskedet
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Compricer är Sveriges största jämförelsetjänst för privatekonomi och hjälper
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