
Skuld – Anpassa ränteexponeringen
Nordea Portföljrådgivning Skuld är till för dig som 
arbetar aktivt för att få större inflytande över både  
räntekostnad och ränterisk. Vi förser dig med regel-
bunden uppföljning och analys av risk och förväntad 
kostnad. Vi bidrar med kunskap om vilka möjligheter 
som finns för att förändra din ränterisk – när du vill i 
stället för när du måste.

Tillgång – Säkerställ likviditeten
Nordea Portföljrådgivning Tillgång är framtagen för 
verksamheter som vill få ökad kontroll över likvida 
medel och möjlighet att förvalta dessa aktivt. Att 
säkerställa likviditeten är avgörande för de flesta 
verksamheter både på kort och lång sikt. 

Vår rådgivning utgör ett stöd genom processen från 
att fastställa en långsiktig likviditetsstrategi till att sätta 
upp och hantera en aktiv placeringsportfölj. Tillsammans  
med dig utarbetar vi förslag för hur likviditet och över-
skottslikviditet ska hanteras, liksom definitioner för hur 
du som förvaltare kan agera avseende tillgångsslag, 
instrument, motparter, löptider osv.

Valuta – Skydda företaget mot svängningar  
i valutakurserna
Nordea Portföljrådgivning Valuta är ett stöd i arbetet 
att ta fram en verksamhetsanpassad valutastrategi 
som bidrar till att säkerställa företagets lönsamhet, 
konkurrenskraft och finansiella styrka. 

Valutarisker uppstår i samband med förväntade flöden 
i utländsk valuta. Vår metod utgår från verksamhetens 
möjlighet att justera priset med valutakursförändringar, 
prognostiserbarhet, konjunkturkänslighet och inställning 
till risk. 

Rådgivarna
Våra rådgivare finns till hands för dig och kan erbjuda 
rådgivning baserad på stort teoretiskt kunnande och 
mångårig praktisk erfarenhet. 

Läs mer om vad vi kan erbjuda på  
www.nordea.se/riskadvisory

Nordea Portföljrådgivning erbjuder ett aktivt samarbete som ger dig bättre insikt och större möjlighet att 

anpassa din verksamhets finansiella intäkter, kostnader och risker. Du får tydliga beslutsunderlag och  

konsekvensanalyser som gör att du kan fatta snabba beslut på goda grunder.

Nordea Portföljrådgivning är en del av Nordea Markets. Det innebär att vi har kontinuerlig tillgång till våra 

ekonomers mest aktuella analyser av marknadens utveckling och stor kunskap om olika finansiella instrument. 

De delar vi kan erbjuda inom Portföljrådgivning är skuld, tillgång och valuta.
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