Stockholm 27 augusti 2018

Pressinbjudan till frukostmöte, SEB:s Nordic Outlook:
- När ekonomisk högkonjunktur möter politisk lågkonjunktur
Global tillväxt är fortsatt stark trots att uppgången är på väg att slå längdrekord. Allt fler centralbanker
har siktet inställt på monetär normalisering medan Trump satt global handelspolitik i gungning.
Hur avgörande är Trumps handelskrig och Feds räntehöjningar för t ex global tillväxt, inflation, aktievärderingar och Kinas stabilitet? Kan Europa hantera risken att britterna kraschar ut ur EU?
Slutspurt pågår inför svenska riksdagsvalet. Vårens mer positiva trend på bostadsmarknaden håller
ännu i sig och Riksbanken signalerar en första räntehöjning redan 2018.
Vad betyder valet för statsfinanserna, tillväxten, bomarknaden, jobben och möjligheten till en större
skattereform? När höjer Riksbanken – och hur reagerar kronan, räntorna och bopriserna?

Tid:

Plats:

Tisdagen den 28 augusti 2018
Publicering av Nordic Outlook och pressmeddelande kl. 07.00
Frukosten (för kunder/media) startar kl. 07.30 – presentation av rapporten 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 30 juni 2018 uppgick koncernens
balansomslutning till 2 818 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 838 miljarder kronor.

