
 

 

Referat fra møte i brukergruppe for Nowa 

Torsdag 2. juni 2022 

Norges Bank, Bankplassen 2 0151 Oslo 

 

Deltakere:  

Norges Bank (arrangør) Sparebank 1 Boligkreditt 

DNB Bank ASA SpareBank 1 Nord-Norge 

Equinor ASA SpareBank 1 SMN 

Handelsbanken SpareBank 1 SR-Bank 

KLP Kapitalforvaltning AS Storebrand Asset Management AS 

Nordea Bank Abp Swedbank 

Nordic Trustee ASA  

 

Referat: 

Norges Bank orienterte om markedsutviklingen i Nowa siden forrige møte i september 

2021. Nowa-renten har vært lik styringsrenten siden forrige møte. Kun én dag har Nowa 

har blitt beregnet med alternativ beregningsmetode på grunn av for få transaksjoner. 

Noen brukere nevnte at omfordelingen i overnattenmarkedet ved månedsslutt har blitt 

enklere enn før.   

Norges Bank presenterte deretter ny statistikk på sine nettsider. I april startet Norges 

Bank å publisere en kalkulator for Nowa. Kalkulatoren er ment som et hjelpemiddel til 

beregning av kapitalisert Nowa og for å øke forståelsen av hvordan kapitaliserte 

perioderenter beregnes. I tillegg har Norges Bank nylig startet å publisere aggregerte 

pengemarkedsdata på nett basert på rapportering av pengemarkedsdata fra sine 

motparter. Det publiseres dataserier for usikrede transaksjoner, sikrede transaksjoner og 

valutabytteavtaler.  

En representant fra Arbeidsgruppen for alternative referanserenter (ARR) holdt et innlegg 

om det nyetablerte markedet for Nowa-derivater. I interbankmarkedet handles det i tre 

produkter: Nowa OIS, FRA-Nowa spread, og Nibor-Nowa basisswapper. Flere tilbydere 

stiller nå bindende priser på sine skjermer. Markedslikviditeten er fortsatt noe lav, men det 

ventes at den skal bedre seg.  

Til slutt delte alle brukerne sine erfaringer med Nowa. Hittil har det vært begrenset bruk, 

men flere deltakere er klare for å ta Nowa i bruk i ulike finansielle kontrakter når 

likviditeten tar seg opp. Et viktig spørsmål er hvem som blir første utsteder i 

obligasjonsmarkedet med Nowa som referanserente nå som både ARR og Nordic Trustee 

har tilrettelagt for at Nowa kan tas i bruk. Brukerne mente det var positivt at markedene for 

Nowa-derivater hadde kommet på plass, og noen hadde også begynt å handle.      

Det ble bestemt at møtene i brukergruppen heretter skal holdes årlig, eller ved behov.  

 


