
Corporate Investment & Advisory 
 
Rådgivningsspecialister inom placeringar samt valuta- och 

ränteriskhantering 



Ett helhetsgrepp om dina behov inom 

investeringar och finansiell rådgivning 



Den ledande kapitalmarknadsaktören 

i Norden och Baltikum 

Nordea Markets är en del av Nordea: 

 

• Nordeuropas största finanskoncern 

• Mer än 11 miljoner kunder  

– Stora, internationella företag och institutioner   

– Små och medelstora företag 

– Privatkunder 

• Nordea är en bland de tio största bankerna  

i Europa sett till börsvärde 

 

 

3 •  

”Med vår historia som en storbank 

kan vi ge våra kunder i Norden och 

Östersjöregionen de bästa, 

skräddarsydda lösningarna och 

tjänsterna på marknaden”  

Nordea 

Markets 

Placeringar 

Teamen 



Nordea Markets erbjuder ett helhetsgrepp om er portfölj 
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Råd om valutarisk 

• Förstå din verkliga valutariskposition och valutariskfaktorer 

• Konkret analys och inverkan på balansräkningen/resultatet 

• Genomförbara rekommendationer 

Råd om ränterisk 

• Analys av kreditportföljer inklusive beräkning av risksäkringskvot 

• Analys av scenarion  

• Genomförbara rekommendationer 

Placerings-/portföljrådgivning 

• Skräddarsydda portföljer inklusive strategival och analys av påverkan 

på förväntad avkastning, risk, etc. 

• Identifiering av rätt risknivå i relation till avkastning, regelverk, etc. 

• Makroekonomiska uppdateringar  

Valuta-  

rådgivning 

Rådgivning om 

likviditet och   

placeringar 

Rådgivning  

om ränterisk 

(skuldsidan) 

KUND 

Nordea 

Markets 

Placeringar 

Teamen 



Inom placerings-/portföljrådgivning erbjuder vi er 
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Räntehandel 

Onlinemöten 

Kapitalförsäkringar 

Aktiehandel 

Diskretionär förvaltning 

Struktureringsspecialister  

Valutahantering vid placeringar 

Ränteriskhantering (Duration) 

Internetbaserat informationssystem 

Research  från ekonomer och strateger 

Ni får dessutom tillgång till 

Nordea 

Markets 

Placeringar 

Teamen 

Experter med mångårig erfarenhet 
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Nordea 

Markets 

Placeringar 

Teamen 

Vi täcker hela Sverige 

Bakre raden: Per Alvemar, Paolo Consolo, Emil Klintbäck.  Främre raden: Erik Sveder, Johan Niklander 

John Pramgård, Aleksandra Sarmes, Maria Olander, Mathias Leufstedt 

Bakre raden: Magnus Wahlström, Nicklas Koller, Cecilia Dahlstedt Myrgård  

Främre raden: Andreas Ingemarson, Mikael Lärfars 



Som Nordens ledande experter inom 

kapitalmarknader kan vi hjälpa dig att 

bygga upp din portfölj från grunden 



Långsiktigt samarbete utefter dina behov 
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BEHOV 
 

• Utgår alltid från din situation 

och dina behov vid 

konsultation och planering 

 

• Följer upp och rapporterar om 

din portfölj regelbundet 

 

HELTÄCKANDE 
 

• Anpassar våra tjänster till din 

verksamhet  

 

• Skräddarsyr lösningar utifrån 

dina prioriteringar 

 

• Erbjuder heltäckande urval av 

produkter och tillgång till 

marknaden 

 

ERFARENHET 
 

• Tillgång till experter med 

mångårig erfarenhet inom 

branschen 

 

• Utförliga analyser och 

rapporter  

 

• Vår förståelse för 

finansmarknader och trender 

RISKHANTERING 
 

• Rätt balans i   

riskhanteringen 

 

• Heltäckande inom ränte-, 

likviditets- och valutarisker  

Process Placeringsbeslut Rapportering Information Erbjudande 



Från planeringen till genomförande 
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Genomförande av  

placeringsplanen 

Skräddarsydd 

placeringsplan 

Mål för avkastning 

och riskhantering i 

dina placeringar 

Uppföljning, 

rapportering 

och andra 

aktiviteter 

Process Placeringsbeslut Rapportering Information Erbjudande 



Vi förvaltar dina placeringar enligt dina önskemål 
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Diskretionär 

förvaltning 
 

Överlåt kapitalförvaltningen till 

våra experter 

Portfölj-  

konsultation 
 

Expertrådgivning som ger dig 

frihet att fatta dina egna beslut. 

Välj hur aktiv du vill vara i dina placeringsbeslut 

Process Placeringsbeslut Rapportering Information Erbjudande 



Några av våra utförliga verktyg och rapporter 

Detaljerad analys av 

kreditportföljer 

Beprövade metoder och 

marknadsstudier 

Heltäckande 

valutaanalys 

Skräddarsydd 

portföljoptimering 
Avkastnings- 

rapport 

Historiskt 

kassasaldo 

Process Placeringsbeslut Rapportering Information Erbjudande 



e-Markets Nexus: Världens finansmarknader på ett 

och samma ställe 

• Plattform för elektronisk handel i realtid, med aktuella 

kurser för hundratals produkter 

• Tillgång till relevanta marknader med aktuella kurser, 

interaktiva diagram, nyhetsflöden och alla våra 

analyser 

• ”Market Watch”-funktionen ger snabb 

marknadsöverblick: 

 

– Dygnet runt  

– På plats 

– I mobilen, datorn och läsplattan 
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Process Placeringsbeslut Rapportering Information Erbjudande 



Tack! 

Nordea Markets är beteckningen på enheten Markets i Nordea Bank AB (publ) och i bankens respektive filialer i 

Danmark, Finland och Norge. 

 

Detta dokument innehåller generell bakgrundsinformation 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. Dokumentet innehåller ingen utförlig beskrivning av den produkten eller av riskerna 

förknippade med den. Informationen ska alltså inte betraktas som uttömmande och mottagaren måste göra sin egen 

bedömning härav.  

 

Denna information är inte avsedd som placeringsråd eller ett erbjudande att köpa och sälja finansiella instrument. 

Informationen är inte anpassad till den enskilda mottagarens specifika placeringsmål, ekonomiska situation eller 

personliga behov. Lämplig professionell rådgivning ska alltid inhämtas innan placerings- eller kreditbeslut fattas. Det är 

viktigt att notera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida avkastning.  

 

Nordea Markets är inte och söker inte uppträda som rådgivare i juridiska frågor eller i skatte- eller bokföringsfrågor.  

 

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

Nordea Markets. 
 


