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Förfrågan om nya realobligationer 
  

I juninumret av rapporten Statsupplåning – prognos och analys meddelade Riksgälden att det 
kan bli aktuellt att introducera två nya realobligationer under 2015. Riksgälden önskar nu 
sondera intresset från återförsäljare och investerare. Om det visar sig finnas tillräckligt 
med efterfrågan kan ett av lånen eller båda lånen komma att emitteras.  

Eventuell ny 4-årig realobligation 

Riksgälden överväger att introducera en ny cirka 4-årig realobligation i början av 2015. 
Förfallet är preliminärt tänkt att vara 1 juni 2019.  

Tanken är att introduktionen åtföljs av inbyten av SGB IL 3107 (jun 2017) och eventuellt 
ytterligare någon realobligation. Den nya 4-åriga obligationen kommer sedan att ingå 
bland de lån som emitteras i ordinarie auktioner. 

Frågor om en ny kort realobligation med förfall 2019 

- Finns det intresse för en ny 4-årig realobligation?  
- Hur stora volymer kan bli aktuella? 
- Vilka förutsättningar behöver vara uppfyllda, t.ex. minsta utestående volym i nya 

obligationen? 
- Riksgälden föreslår preliminärt att introduktion och byte sker i början av 2015. 

Synpunkter angående tidpunkt? 
- Riksgälden räknar preliminärt med att främst byta in 3107 mot den nya 

fyraåringen. Synpunkter och förslag på vilka realobligationer som är lämpliga 
inbyteskandidater. 

  

Eventuell ny lång realobligation 

Det kan också bli aktuellt med en ny lång realobligation någon gång under 2015. Här 
finns det två tänkbara alternativ till löptid: 

2032 (kommer mer eller mindre matcha SGB 1056 jun 2032) 

2039 (kommer mer eller mindre matcha SGB 1053 mar 2039) 

Tanken är introduktionen åtföljs av byten av den nu 14-åriga statsobligationen SGB IL 
3104. Ett syfte är att avlasta lån 3104 som väger tungt i realindex. 
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Frågor om en ny lång realobligation med förfall 2032 eller 2039 

- Finns det intresse för en ny lång realobligation? Rangordna gärna de föreslagna 
löptiderna. 

- Hur stora volymer kan bli aktuella? 
- Vilka förutsättningar behöver vara uppfyllda, t.ex. minsta utestående volym i nya 

obligationen? 
- Riksgälden föreslår preliminärt att bytet sker någon gång under 2015. Synpunkter 

om tidpunkt för bytet? 
- Är bytesmetod av betydelse – vilken/vilka föredras i så fall: Likvidneutralt, 

kursriskneutralt eller nominellt/nominellt? 
 

  

Nästa statsupplåningsrapport är framflyttad till 9 december. Riksgälden kommer att 
sammanställa de inkommande synpunkterna och publicera resultatet i 
decemberrapporten.  

Det går bra att lämna synpunkterna antingen till någon av Riksgäldens återförsäljare eller 
direkt till nedanstående kontaktpersoner på Riksgälden. 

Tack på förhand för er medverkan  
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