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Hva er en referanserente?
•

En standardisert notering av en definert rente for ulike løpetider

•

Reduserer kompleksiteten i finansielle kontrakter betydelig

•

Referanserenter bidrar til mer effektive markeder

Libor, Euribor, Stibor og Nibor spiller en viktig rolle i en rekke låneavtaler og for
ulike typer derivater.
Skal uttrykke prisen på et usikret utlån fra en bank til en annen.

Kvoteringene har tradisjonelt vært basert på handler i det usikrede
interbankmarkedet.
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Det internasjonale bakteppet

-Sterk kritikk av referanserentene etter finanskrisen

• Interbankmarkedet stoppet opp
under finanskrisen → graden av
skjønn ble mye større.
• Usikkerhet om hva som egentlig
lå til grunn for kvoteringene.
• Liten grad av oppsyn med
kvoteringen av Libor og
eventuelle interessekonflikter ble
ikke adressert
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Kilde: Bloomvberg og Macrobond

Påslag LIBOR over forventet styringsrente

Det internasjonale bakteppet
• UK Financial Conduct Authority
ønsker å avvikle LIBOR innen
2021
•

•

•

Ikke lenger bærekraftig som
følge av manglende
transaksjoner – mer en teoretisk
rente
Banker er tilbakeholdne med å
påta seg den juridiske risikoen
det innebærer å være panelbank
Beveger seg over til en
transaksjonsbasert rente
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Arbeidet med referanserenter ute
• Som respons på avsløringer av forsøk på manipulasjon av
internasjonale referanserenter og en nedgang i aktiviteten i det usikrede
interbankmarkedet tok G20-landene initiativ til å reformere
referanserentene

• FSB publiserte i 2014 en rapport hvor de anbefalte en todelt strategi:
• Styrke eksisterende referanserenter
• Identifisere alternative nær risikofrie referanserenter
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Arbeidet med referanserenter ute
- styrking av eksisterende referanserenter

• Administratorene av de ulike ibor-rentene gjennomført en rekke
reformer for å sikre at dagens referanserenter tilfredsstiller
internasjonale standarder og regulatoriske krav
• Flere av ibor-rentene endret seg fra å være interbankrenter til at de nå
skal reflektere prisen på panelbankenes kortsiktige
markedsfinansiering.
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Oversikt over foreslåtte alternative referanserenter i utvalgte land
Land

Alternativ rente

Løpetid

Sikret /
usikret

Administrator

Publiseringsstart

USA

Secured Overnight Financing
Rate (SOFR)

Overnatten

Sikret

Federal Reserve
Bank of NY

April 2018

Storbritannia

Reformed Sterling Overnight
Index Average (SONIA)

Overnatten

Usikret

Bank of England

April 2018

Sveits

Swiss Average Rate Overnight
(SARON)

Overnatten

Sikret

SIX Swiss
Exchange

2009

Japan

Tokyo Overnight Average Rate
(TONA)

Overnatten

Usikret

Bank of Japan

1985

Eurområdet

Euro short-term rate (ESTER)

Overnatten

Usikret

Den europeiske
sentralbanken

Oktober 2019
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Kilder: Bank of England, Bank of Japan, den europeiske sentralbanken, Federal Reserve Bank of New York, Swiss National Bank

Arbeidsgruppen for alternative referanserenter i norske kroner
• Hovedmålsettingen med arbeidet er å
få etablert en (eller flere) ny(e)
referanserente(r) i norske kroner som
reflekterer nær risikofrie renter, og
som vil kunne benyttes som
alternativer til Nibor.

• De alternative referanserentene bør
være forankret i transaksjoner basert
på et underliggende robust marked.
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Medlemmer:
Sparebanken Vest (Jørgen Gudmundsson, leder)
Danske Bank
DNB Bank ASA
Handelsbanken
Nordea Bank AB
Skandinaviska Enskilda Banken AB
Sparebank 1 SMN
Observatører:
Finans Norge
Sparebank 1 Nord-Norge
Norges Bank
Sparebank 1 SR-Bank ASA
Sparebank 1 Østlandet
Sekretariat:
Norges Bank
Swedbank AB

Inn- og utlån i pengemarkedet i april 2018 fordelt etter løpetid
og instrument.
-Daglig gjennomsnitt for alle banker samlet. Millioner kroner
> 6 måneder til 1 år
> 3 måneder til 6 måneder
> 1 måned til 3 måneder
> 1 uke til 1 måned
Opptil en uke
Tom/Next
Overnatten

-50000

-40000

-30000

Usikret
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0

10000

Valutabytteavtaler

20000

30000

40000

Kriterier det er ønskelig at en referanserente i norske kroner
oppfyller
Egenskaper
•
•
•
•

Sensitiv overfor endringer i
styringsrenten
Robust for endringer i regulering og det
pengepolitiske regimet
Tydelig hva referanserenten skal være
et uttrykk for
Korrelert med andre
pengemarkedsrenter

Kvalitet
•
•
•

Bør være basert på transaksjoner i et
robust og pålitelig marked
Robust i forhold til endringer i
markedsstruktur
Minimale muligheter for manipulasjon
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Metode
•
•
•

Transaksjonsdata så langt det er mulig
Klart definerte data
Transparent og forståelig
beregningsmetode

Administrasjon og overvåking
•

Oppfylle regulatoriske krav for
finansielle referanser

Andre forhold
•
•

Sees i lys av alternative referanserenter
i andre land
Potensiale for å skape et
velfungerende derivatmarked basert
på referanserenten

Oversikt over potensielle alternative referanserenter i norske kroner
Rente

Løpetid

Forklaring

Metode

Styringsrenten

Overnatten

Renten på bankenes innskudd i Norges
Bank innenfor tildelte kvote.

Fastsatt av Norges Banks hovedstyre

Nowa/ reformert Nowa

Overnatten

Renten på usikrede interbankutlån.

Dagens Nowa er et volumvektet gjennomsnitt av
panelbankenes transaksjoner. Arbeidsgruppen vil se på
alternative beregnings-metoder for en eventuell reformert
Nowa.

Utvidet Nowa

Overnatten

Utvide Nowa til å inkludere usikrede
transaksjoner mellom banker og aktører
utenfor banksystemet.

Uavklart på nåværende tidspunkt.

Statskasse-veksel

Tre måneder

Renten på veksel utstedt av den norske stat.

En syntetisk rente beregnet ved et vektet gjennomsnitt av to
statskasseveksler med henholdsvis kortere og lengre
gjenstående løpetid.

Valutaswap-rente

Overnatten

Den alternative referanserenten i
amerikanske dollar (SOFR), omregnet til
kroner via valutaswapmarkedet.

Beregnet ved å justerer SOFR for prisen på å veksle dollar til
kroner i valutaswapmarkedet med løpetid tomorrow/next.

Reporente

Overnatten

Renten på et sikret utlån med statspapir
eller OMF som sikkerhet.

Uavklart på nåværende tidspunkt.
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Valutaswaprenten, styringsrenten og differansen mellom
styringsrenten og valutaswaprenten
- Prosent og prosentpoeng. August 2014- september 2018

• Mye av likviditetsomfordelingen i
norske kroner skjer i
valutaswapmarkedet

2,0
1,0
0,0

• Et alternativ der referanserenten
i kroner er konstruert som en
valutaswaprente (Lik dagens
Nibor)

-1,0
-2,0
-3,0
-4,0

• Høy volatilitet, som skyldes store
svingninger i valutaterminene i
TN-markedet

-5,0
-6,0
-7,0
-8,0
aug. 14

feb. 15 aug. 15 feb. 16 aug. 16
Valutaswaprente (basert på SOFR)
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feb. 17 aug. 17
Styringsrente

feb. 18 aug. 18
Differanse

Kilder: Bloomberg, Thomson Reuters og Norges Bank

• Renten til tider blir liggende langt
under styringsrenten.

Tremåneders statskasseveksler, styringsrenten og differansen
mellom styringsrenten og statskasseveksler
- Prosent og prosentpoeng. 2003-2018

• Renten på statspapirer er sterkt
påvirket av særegne forhold i
statspapirmarkedet, som for
eksempel tidsvarierende
likviditets- og «trygg havn»premier

7,0
6,0
5,0

4,0
3,0
2,0

• Renten på statskasseveksler vil
også variere med statens
finansieringsbehov og
utstedelsesvolum

1,0
0,0
-1,0
-2,0
jan. 03

jan. 05

jan. 07
jan. 09
Statskasseveksler 3m
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jan. 11
jan. 13
Styringsrente

jan. 15
jan. 17
Differanse

Kilde: Norges Bank

Reporente
• Internasjonalt har flere land foreslått en reporente med én-dags løpetid
som alternativ referanserente
• I Norge er repomarkedet lite
• For at reporente skal egne seg som referanserente, må man få på plass
et robust og transparent marked basert på standardiserte sikkerheter
og løpetider
• Et alternativ er at sentralbanken legger om dagens likviditetsstyring ved
å tilby repoer med faste løpetider og klart definerte sikkerheter
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Strukturell likviditet med og uten statens konto i Norges Bank
-2014-2018. Millioner kroner
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Kilde: Norges Bank

01.01.2017

01.01.2018

-90 000

Strukturell likviditet m/ statens konto i Norges Bank

Reservekrav
• For at Norges Bank skal kunne ta i bruk standardiserte repoer i
likviditetsstyringen må den strukturelle likviditeten i banksystemet være
negativ
• Tre hovedutfordringer:
•
•
•

Flytting av statens konto gjør at den strukturelle likviditeten i banksystemet
øker betydelig sammenlignet med i dag
Reserver holdt som reservekrav ikke inngår som høylikvide aktiva i
likviditetsskravet (LCR)
Dagens sentralbanklov legger begrensninger på innføring av reservekrav,
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Styringsrenten

- Prosent og prosentpoeng. August 2014 - september 2018

• Kan komme i konflikt med
implementeringen av
pengepolitikken.

1,6
1,4
1,2
1,0

• Erfaringer fra finanskrisen tilser
at den Ikke er egnet
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Styringsrenten
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Kilde: Norges Bank

feb. 18

aug. 18

• Andre sentralbankrenter enn
selve styringsrenten fått økt
betydning for implementeringen
av pengepolitikken.

Nowa, styringsrente og differansen mellom Nowa og
styringsrenten
- Prosent og prosentpoeng. August 2014 - september 2018
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Kilde: Norges Bank

aug. 16
Styringsrenten

feb. 17
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aug. 17
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aug. 18

NOWA-renten og rapportert omsatt utlånsvolum

-Rente i prosent. Volum i milliarder kroner. September 2011 – desember 2017
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Nowa, styringsrente og differansen mellom Nowa og
styringsrenten
- Prosent og prosentpoeng. August 2014 - september 2018

• Nowa beregnes på bakgrunn av
faktiske handler, og renten
fremstår som et attraktivt
alternativ ut fra flere av kriteriene

2,5

2,0

• Store utslag over noen kvartalsog årsskift.

1,5

1,0

• Regulatoriske krav gjør at
bankene ofte er svært lite villige
til å låne ut reserver til andre
banker i disse periodene
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aug. 16
Styringsrenten

feb. 17

aug. 17

Differanse

Kilde: Norges Bank

feb. 18

aug. 18

• Manglende transaksjoner gjør at
Nowa ofte må anslås på disse
dagene

Reformert NOWA
Kan alternative beregningsmetoder bidra til å redusere utslagene på dager
der Nowa anslås?
• Fjerning av høyeste og laveste anslag kan bidra til en lavere
gjennomsnittlig Nowa på dager med anslag.
• Endre Nowa til å være en innlånsrente. Trolig fjerne en del av de
ekstreme utslagene når Nowa anslås
Det er grunn til å tro at en reformert Nowa i større grad vil oppfylle de
ønskede kriteriene for en referanserente, og arbeidsgruppen ønsker å se
nærmere på disse mulighetene.
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Testresultater fra rapportering av arbeidsgruppens inn- og
utlånsaktivitet på utvalgte dager
- Totalt volum i millioner kroner og volumvektet rente. Nowa er inkludert for sammenligning.
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Norges Bank har tatt initiativ til å
igangsette innrapportering av data
for transaksjoner i det norske
pengemarkedet.

•

Disse dataene gir mulighet til å
utvide dagens Nowa ved å inkludere
overnattentransaksjoner mellom
banker og aktører utenfor
banksystemet

•

Et større marked kan muligens bidra
til at renten er mindre volatil over
kvartals- og årsskifter
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Innspill fra åpent møte

SPAREBANKEN VEST

Veien videre
• Bedre datagrunnlag fra norske banker
• Endelig råd innen utgangen av 2. kvartal 2019
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Alternative referanserenter i norske kroner
Jørgen Gudmundsson
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