Månedsrapport september 2019

for Norges Banks oppgjørssystem (NBO) og
Sikkerhet for lån (SIL)

Stabil drift av NBO i september. Samlet låneadgang
var 292 milliarder kroner ved utgangen av
måneden.

Gjennomsnittlig daglig omsetning i NBO i september var
284 milliarder kroner, se figur 1. Daglig antall transaksjoner
i september var i gjennomsnitt 2 705. Høyeste omsetning i
denne perioden var den 19. september med 464 milliarder
kroner fordelt på 3 119 transaksjoner. Denne dagen var det
forfall på F-lån, samt utbetaling av alderspensjon, AFP og
uføretrygd. Laveste omsetning var den 25. september med
190 milliarder kroner fordelt på 2 670 transaksjoner.
Høyeste antall transaksjoner på én dag var den 30.
september med 3 902 transaksjoner.
Bankenes innestående i Norges Bank i september var i
gjennomsnitt 34 milliarder kroner med en topp på 37,5
milliarder kroner den 23. september, se figur 2.
Gjennomsnittlig reserveinnskudd var 509 millioner kroner.
Største intradag låneopptak var den 18. september med
68,6 milliarder kroner. Laveste intradag låneopptak var 8,3
milliarder
kroner
mens
gjennomsnittlig
intradag
låneopptak i perioden var 18 milliarder kroner. Det var
ingen D-lån i september.
Den 16. september ble det andre verdipapiroppgjøret
(VPO2) forsinket på grunn av tekniske problemer i VPS.
Oppgjøret ble postert kl. 12:31 mot normalt kl. 12:04.

Finansiell stabilitet/
Interbankoppgjør
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Figur 1. Daglig omsetning i milliarder kroner og antall
transaksjoner, september 2019.
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Figur 2. Totalinnskudd og reserveinnskudd september
2019. Milliarder kroner
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Låneadgangen til bankene består av pantsatte
verdipapirer, F-innskudd og SCP (Scandinavian Cash
Pool). Figur 3 viser fordelingen av låneadgangen for de tre
første kvartalene i 2019. Sammenlignet med det daglige
gjennomsnittet for 2018 har den gjennomsnittlige daglige
låneadgangen økt med 26 milliarder kroner for de tre
første kvartalene. Den gjennomsnittlige låneadgangen for
verdipapirer har økt med 12 milliarder kroner mens Finnskudd har økt med i snitt 15 milliarder kroner.
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Figur 3. Fordeling av låneadgang 1.-3. kvartal 2019.
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Samlet låneadgang var 292 milliarder kroner ved
utgangen av september, se figur 4. Dette er en økning på 11
milliarder siden utgangen av august. Dette skyldes
hovedsakelig en økning i Euroclear på 15 milliarder. VPS ble
redusert med 4 milliarder mens Clearstream holdt seg
nærmest
uendret.
Den
gjennomsnittlige
samlede
låneadgangen for september var 288 milliarder kroner. Den
dagen med høyest låneadgang var den 19. september med
303 milliarder kroner. Dagen med lavest låneadgang var 4.
september med 275 milliarder kroner.

Ingen endring i antall ISIN godkjent for pantsettelse i
Norges Bank. I løpet av september ble 27 verdipapirer
ugyldige og samme antall ISIN ble godkjent. Av disse ble 21
automatisk godkjent og 6 ble godkjent etter en manuell
sluttvurdering. Av de 449 godkjente verdipapirene var 393
verdipapirer benyttet som pant og i de pantsatte
verdipapirene var det registrert 2 015 pant. 24 verdipapirer
var pantsatt av mer enn 20 banker og 196 verdipapirer var
pantsatt av kun én bank. For 159 ISIN utgjorde
pantsettelsene samlet for alle banker 20 prosent eller mer
av utestående volum for verdipapirene.

Tabellen under viser at 27 prosent av pantsatte
verdipapirer er verdsatt til en gyldig omsatt kurs ved
utgangen av september. Låneadgangen for et verdipapir
fastsettes med utgangspunkt i laveste av tilgjengelige
kurskilder. Norges Bank benytter fire ulike kilder for å
fastsette markedskurs. Siste omsatt kurs mottatt fra VPS,
samt omsatt kurs og syntetisk kurs fra Interactive Data er
satt som prioritet 1. SIL-systemet beregner samtidig en
egen teoretisk kurs som har prioritet 2.
Figur 6 viser at 64 prosent av pantsatte verdipapirer har en
gyldig omsatt kurs. Et verdipapir har bare gyldig omsatt
kurs så lenge det ikke er eldre enn 21 dager. 36 prosent av
pantsatte verdipapirer har ikke en gyldig omsatt kurs. Er det
flere kurskilder velges den laveste av prioritet 1 kursene.
Dersom det bare finnes én gyldig prioritet 1-kurs vil
beregnet kurs bli tatt med i valg av laveste kurs. For ISIN
som ikke kan verdsettes gjennom noen av de ovennevnte
metodene beregnes det en Face Value kurs. Dette er
pålydende verdi minus en avkortning basert på ratingen til
verdipapiret.
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Låneadgang siste tolv måneder i milliarder
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Figur 5. Antall nye verdipapirer til godkjenning som
sikkerhet for lån
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Figur 6.
Pant fordelt etter verdipapirets siste
tilgjengelige omsatt kurs (prosent av samlet låneadgang)
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