Retningslinjer for panelbankenes Nibor-bidrag
Fastsatt første gang av Finans Norge 30.10.2013. Fastsatt av Norske Finansielle Referanser AS
(NoRe)1 16.12.2016. Sist endret av NoRe 19.06.2017, i kraft 01.12.2017.
De overordnede reglene for fastsetting av panelbankenes Nibor-bidrag følger av de til enhver tid
gjeldende ”Regler for beregning og publisering av norske pengemarkedsrenter – Nibor” (heretter
omtalt som Nibor-reglene eller regelverket).
Etter Nibor-reglenes pkt. 7.2 skal Nibor Styringsgruppe løpende vurdere regelverkets
hensiktsmessighet og datagrunnlaget for Nibor.
Nibor
Nibor skal etter regelverket gjenspeile rentenivået som långivere i interbankmarkedet krever for
usikrede lån i norske kroner. Nibor beregnes som et gjennomsnitt av renter som Nibor-bankene
leverer, for fem ulike løpetider. Bankenes bidrag til Nibor skal etter Nibor-regelverket pkt. 3
reflektere de renter banken vil kreve for utlån i norske kroner til en ledende bank som er aktiv i det
norske penge- og valutamarkedet.
Det aktuelle marked
Med unntak for de aller korteste løpetidene, under én uke, er volumet av usikrede lån i det norske
interbankmarkedet lite. Hovedtyngden av likviditetsomfordelingen, målt i volum, foregår gjennom
valutaterminmarkedet. Regelverkets henvisning til det norske penge- og valutamarkedet er således
fortsatt mest hensiktsmessig. Markedet for omfordelingen av kronelikviditet presiseres til
valutaterminmarkedet.
Bankenes bidrag til Nibor
Ved omsetning av kronelikviditet gjennom valutaterminmarkedet må kronerenten fastsettes som
summen av den aktuelle utenlandske rente og den avkastning som oppnås gjennom forskjellen
mellom spot- og terminkurs, ”termintillegget” (som også kan være negativt).
Omsetningen i det norske valutaterminmarkedet domineres av handler mellom norske kroner og
amerikanske dollar. Dette impliserer at termintillegget mellom disse valutaene vil normalt være en
vesentlig del i beregningen i bankenes Nibor-bidrag. Beregning av Nibor-bidrag via kursforholdene
mellom norske kroner og amerikanske dollar forutsetter at banken fastsetter USD-renter som
grunnlag for sine Nibor-anslag. De USD-renter som banken individuelt legger til grunn skal reflektere
bankens innlånsrenter i det internasjonale pengemarkedet.
Banken kan imidlertid også benytte bankens innlånsrente i EUR eller andre valutaer. Termintillegget
fra andre valutasorter til norske kroner kan dermed også inngå som en del i beregningen fra
bankenes Nibor-bidrag.
Den omswappede innlånsrenten tillegges en spread, slik at bankens Nibor-bidrag i størst mulig grad
reflekterer de renter banken vil kreve for usikrede utlån i norske kroner til en ledende bank som er
aktiv i det norske penge- og valutamarkedet.
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