Stockholm 3 maj 2019

Pressinbjudan till frukostmöte - SEB:s Nordic Outlook:
Centralbankers policyskifte lyfter humör – och BNP-tillväxt?
USA:s, Kinas och Europas tillväxt ställs mot både negativa och positiva krafter. Lönerna stiger men
inflationen vill inte ta fart. Flera centralbanker har nu dragit i höjningsbromsen.
Har centralbankerna agerat överilat med policyskiftet – eller t o m väntat för länge? Vilken roll spelar
finanspolitiken framöver? Kan börserna få nytt bränsle? Vad händer med US-dollarn?
Svensk ekonomi befinner sig i en avmattningsfas p g a minskade bostadsinvesteringar, tysk industrisvaghet och försiktiga hushåll.
Vad blir 4-parti-koalitionens nästa stora steg och prövning? Har Riksbanken verkligen argumenten för
att höja räntan i höst? Hur reagerar i så fall kronan och bostadspriserna?

Tid:

Plats:

Onsdagen den 8 maj 2019
Publicering av Nordic Outlook och pressmeddelande kl. 07.00
Frukosten (för kunder/media) startar kl. 07.30 – presentationen kl 07.45 (avslutas 08.45)
Efter presentationen finns möjlighet för media att ställa frågor i en anslutande lokal
SEB, Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm

Anmäl ditt intresse till Frank Hojem, presschef, frank.hojem@seb.se tel 070-763 9947 så snart som
möjligt.
Välkomna!
Robert Bergqvist, chefsekonom, telefon 08-506 23016, mobil 070-445 1404
Håkan Frisén, prognoschef, telefon 08-763 80 67, mobil 070-763 80 67

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att
skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska
länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien
är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 mars 2019 uppgick koncernens
balansomslutning till 2 886 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 790 miljarder kronor. Läs mer om SEB på
http://www.sebgroup.com/sv.

