Annika Winsth, chefekonom på Nordea, tror att kronan kommer fortsätta att vara extremt svag de närmsta
åren. Foto: Henrik Montgomery/TT

Samtidigt har Schweiz länge haft stora överskott i utrikeshandeln gentemot omvärlden och
en stor finanssektor som har lockat kapital. Landet har kunnat bygga upp stora reserver av
utländsk valuta vilket har skapat trovärdighet för schweizerfrancen.
Den svenska kronan står sig också slätt mot andra valutor. Den ligger exempelvis runt den
svagaste nivån mot dollarn sedan sommaren 2002 och mot euron 2009.
Så får svenskarna vänja sig vid en svag valuta och semestrar på hemmaplan?
Annika Winsth, chefekonom på Nordea, tror att kronan kommer att fortsätta att vara
extremt svag de närmsta åren – dels för att Riksbanken antagligen inte kommer att höja
räntan och dels för att många investerare som tagit positioner för en starkare krona har
förlorat mycket pengar.
– Kronan kommer fortsätta att vara extremt svag. Väldigt många investerare har bränt sig och
vågar inte längre köpa kronor. Man har gett upp helt enkelt, konstaterar Annika Winsth.

"
Så vitt jag vet finns det inte någon modell för att spå
växelkursförändringar som är bättre än slantsingling.
Den senaste tiden har dessutom oron ökat för en sättning i världsekonomin. Det har
bidragit till de senaste månadernas press på kronan. Om världsekonomin åker på en rejäl

smäll utesluter inte Annika Winsth att kronan kan sätta nya bottenrekord.
– Allt annat lika så brukar kronan trenda svagare när det är sämre tider, särskilt om det är
kris. Då vill man ännu mindre äga valutor i perifera och små länder som Sverige.

Alan Greenspan, tidigare chef på den amerikanska centralbanken, har liknat kronprognoser vid slantsingling.
Foto: Harry Hamburg/AP

Även SEB:s Richard Falkenhäll tror att vi måste vänja oss vid en svagare krona.
– Vi har haft en långsiktig trend mot en allt svagare krona. Det är något som har pågått i 30-40
års tid och det är svårt att tro att vi plötsligt skulle se ett trendskifte i den utvecklingen.
Å andra sidan. Det är välkänt att det är extremt svårt att göra växelkursprognoser. Eller som
Alan Greenspan, USA:s legendariska centralbankschef på 90-talet, sa:
– Så vitt jag vet finns det inte någon modell för att spå växelkursförändringar som är bättre än
slantsingling.

Johan Carlström
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Just nu arbetar vi med att förbättra din läsupplevelse. Din åsikt är viktig för oss, lämna därför gärna
feedback på hur du upplevde artikeln.

