
Ränteplaceringar 
- Får ditt kapital den motion som behövs?



Varför behöver kapitalet motion?

Precis som människor mår kapital bra av motion. Genom att aktivt hantera din 
överskottslikviditet eller placeringsbara medel skapas möjligheter att öka avkast-
ningen och låta kapitalet växa. Nordea Markets erbjuder både standardiserade 
och skräddarsydda lösningar för dig med placeringsbart kapital som för tillfället 
inte behövs i den löpande verksamheten eller för dig som vill skapa en långsiktig 
placeringsportfölj.

Med Nordens förmodligen största utbud av räntebärande instrument ges du 
bästa möjliga förutsättningar för att placera ditt kapital utifrån dina preferenser 
och avkastningsmål. Likt det faktum att alla motionsformer inte passar alla, 
hjälper vi dig att matcha dina behov med rådande förutsättningar på kapitalmark-
naden. Med våra specialister som samtalspartners och rådgivare ser vi till att ditt 
kapital får den motion som behövs.



När uppstår ett placeringsbehov?

Långsiktiga åtaganden
•	 Långsiktigt	placeringsbehov	som	bottnar	i	framtida	åtaganden

Vid transaktioner
•	 Tillfälliga	eller	bestående	placeringsbehov	som	ett	resultat	av	företagshändelser

Cykliskt
•	 Säsongsvariationer	som	ger	upphov	till	återkommande	överlikviditet



Vilka placeringsmöjligheter kan vi erbjuda?

Standardiserade ränteplaceringar
Nordea ger dig som investerare tillgång 
till ränteplaceringar på både lång och 
kort sikt i form av obligationer, certifikat 
eller fastränteplaceringar. 

Både obligationer och certifikat är 
löpande skuldebrev som ger dig som 
investerare ränteutbetalningar en till fyra 
gånger per år. Låntagarens kreditvär-
dighet avgör vilken avkastning du får där 
högre risk innebär högre avkastning.

Låt kapitalet jobba och använd tillfällig 
eller cyklisk överlikviditet och placera 
kapitalet i banken på löptider upp 
till ett år. 

Skräddarsydda ränteplaceringar
För mer specifika behov kan vi erbjuda 
flertalet unika lösningar. Oavsett riskpro-
fil och avkastningsmål ser vi till att hitta 
placeringar som passar just dig.

Skapa din egen placeringslösning
Med hjälp av kreditlänkade obligationer 
eller andra strukturerade lösningar kan 
du erhålla skräddarsydda avkastnings-
möjligheter som inte finns tillgängliga på 
obligationsmarknaden. Genom att bygga 

placeringar med exponering mot aktier, rän-
tor, valutor eller råvaror kan vi hjälpa dig att 
optimera din tillgångsportfölj efter rådande 
marknadsläge och önskemål.

Handla utländska obligationer 
Vidga vyerna och sök attraktiv avkastning 
på andra obligationsmarknader med ett 
större utbud än den svenska. Vi ger dig till-
gång till obligationer i EUR, USD eller NOK 
och hjälper dig säkra valutaflödena.

Utnyttja en avvikande vy om räntekurvan
Använd ränteswapar och/eller ränteoptio-
ner för att dra nytta av en avvikande vy på 
framtida ränterörelser eller ändra duratio-
nen i ränteportföljen. Anpassa din ränterisk 
efter uppsatta mål istället för att låta dig 
styras av nuvarande ränteläge.

Lås in inflationsförväntningar
Erhåll realavkastningen från statsobligatio-
ner eller använd dig av derivatmarknaden 
för att skapa inflationsskyddad avkastning i 
din portfölj.

Högre avkastning på delar av kapitalet?
Med hybridkapital kan du öka avkastnings-
möjligheterna genom att placera i ett mellan-
ting mellan obligation och aktie.



Nordea	Markets	Investment	Sales	ger	
kunder tillgång till marknaden för ränte-
bärande instrument och bidrar med analyser 
och rådgivning baserat på rådande 
marknadsförutsättningar. 

,,
Våra räntespecialister tillhandahåller:

•	 Placeringsrådgivning
•	 Marknadsanalyser
•	 Räntehandel

Utnämningar 
Enligt	Prosperas	undersökningar	av	nordiska	
banker 2012 erhöll Nordea följande rankingar 
av professionella investerare::
-  Bästa kreditanalys 
- Bästa kundkontakt & rådgivning*
- Bästa makro- samt strategi/kvantitativ 

analys

Våra kunder
Vi arbetar med ett brett spektra av 
kunder. Från kommuner & landsting, 
industribolag, pensions- och försäkrings-
bolag och andra finansiella institut till 
Private	Banking-kunder	och	stiftelser.

* Ex. bästa affärsförslag, kundkännedom samt marknadsinformation



Kontakta er lokala Marketsrepresentant på:

Malmö  040 – 660 82 06
Göteborg  031 – 771 65 19
Stockholm	 08	–	614	85	00

För mer information:

Nordea	Markets	är	namnet	på	Markets-avdelningarna	i	Nordea	Bank	Norge	ASA,	Nordea	Bank	AB	(publ),	Nordea	Bank	Finland	Abp	och	Nordea	Bank	A/S.

Detta dokument innehåller information som bara får användas av den avsedda mottagaren. Nordea Markets syn och den information som presenteras i 
dokumentet var aktuella då dokumentet skrevs, och kan ändras utan föregående underrättelse. Den syn som givits har baserats enbart på information som 
gjorts tillgänglig för Nordea och i syfte att presentera de tjänster som Nordea erbjuder.

Dokumentet innehåller ingen utförlig beskrivning av den produkten eller av riskerna förknippade med den. Denna information kan inte ersätta mottagarensegen 
bedömning. Nordea Markets är inte och söker inte uppträda som rådgivare i juridiska frågor eller i skatte- eller bokföringsfrågor. Lämplig professionell rådgivning 
ska alltid inhämtas innan placerings- eller kreditbeslut fattas.

Detta dokument får inte i något syfte kopieras, distribueras eller publiceras utan skriftligt medgivande i förhand från Nordea Markets.


