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OPPDATERT STRATEGI OG LÅNEPROGRAM FOR ANDRE HALVÅR 2020 

Gjenopprettelsen av Statens Obligasjonsfond har økt statens lånebehov. Fondet har en ramme på inntil 50 

milliarder kroner og skal finansieres ved opptak av statslån. Den faktiske økningen i lånebehovet vil avhenge 

av hvor stor del av rammen til Statens Obligasjonsfond som utnyttes.  

Det norske statsobligasjonsmarkedet er lite. Av hensyn til markedet er det ikke ønskelig å øke den langsiktige 

opplåningen for mye i løpet av kort tid. Det økte opplåningsbehovet vil derfor dekkes ved en gradvis økning i 

utstedelser av både statsobligasjoner og statskasseveksler. I tillegg kan noe av lånebehovet i perioder dekkes 

ved trekk på statens innestående på konto i Norges Bank.1    

EMISJONER AV STATSOBLIGASJONER 

I 2020 sikter vi mot en total opplåning i statsobligasjoner på mellom 70 og 75 milliarder kroner, opp fra 

opprinnelig 55 milliarder kroner.2 Totalt for 2020 legger vi opp til 18 auksjoner i statsobligasjoner, i tillegg til de 

to gjennomførte syndikeringene. All opplåning i andre halvår vil skje gjennom auksjoner. Auksjonsvolumet 

ved utvidelser av eksisterende obligasjonslån vil normalt være 2 eller 3 milliarder kroner. 

TILBAKEKJØP AV NGB 05/2021 

Vi vil tilby tre tilbakekjøpsauksjoner av NGB 05/2021 i andre halvår 2020. I tillegg til de annonserte auksjonene 

kan det være aktuelt å gjennomføre tilbakekjøp ved ad hoc-auksjoner.   

EMISJONER AV STATSKASSEVEKSLER 

Vi legger opp til 23 vekselsauksjoner i 2020. Auksjonsvolumet ved utvidelser av eksisterende vekselslån vil 

normalt være mellom 2 og 4 milliarder kroner. Ved utstedelse av nye 12-måneders veksler med oppgjør på 

IMM-datoene i september og desember vil det emitteres 6 milliarder kroner til markedet.  

I særskilte tilfeller vil vi vurdere å gjennomføre ad hoc-auksjoner av statskasseveksler.   

BRUK AV RENTEBYTTEAVTALER 

Inntil videre vil det ikke bli inngått nye avtaler.  

                                                           
1 Ved utgangen av mai hadde staten 265 milliarder kroner innestående på konto i Norges Bank. 
2 Økt lånebehov for 2020 førte til at siktemålet for obligasjonsopplåningen i 2020 ble økt fra 55 milliarder kroner i 
«Strategi og låneprogram for 2020» publisert 18. desember 2019 til 70-85 milliarder kroner i «Endret strategi og 
låneprogram for 2020» publisert 30. mars 2020. Dette intervallet snevres nå inn til 70-75 milliarder kroner.  
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KALENDRE FOR ANDRE HALVÅR 2020 

Publisering av informasjon for kommende kvartal  
3. kvartal: Mandag 29. juni kl. 8:30 
4. kvartal: Tirsdag 29. september kl. 8:30 

 
Auksjonskalender statskasseveksler for andre halvår 2020 
Utleggelse av lån offentliggjøres kl. 12:00 to bankdager før auksjonen. 

Auksjon av lån avholdes kl. 10:15-11:00 på auksjonsdagen. 

 

Auksjonsdato Veksel Forfallsdato 
Planlagt salgsvolum til 
markedet. Mrd. kroner 

Mandag 17. august   2-4 

Mandag 31. august   2-4 

Mandag 14. september1 NTB 09/2021  6 

Mandag 5. oktober   2-4 

Mandag 19. oktober   2-4 

Mandag 2. november   2-4 

Mandag 16. november   2-4 

Mandag 30. november   2-4 

Mandag 14. desember1 NTB 12/2021  6 
1 Ny 12-måneders veksel hvor det i tillegg skal emitteres 6 milliarder kroner til statens egenbeholding. 

 
De annonserte auksjonene kan avlyses eller suppleres med ad hoc-emisjoner.  

 
 
Auksjonskalender statsobligasjoner for andre halvår 2020 
Utleggelse av lån offentliggjøres kl. 12:00 to bankdager før auksjonen. 
Auksjon av lån avholdes kl. 10:15-11:00 på auksjonsdagen. 

Tilbakekjøpsauksjoner avholdes kl. 9:15-10:00 på auksjonsdagen. 

 

Statsobligasjoner Tilbakekjøp NGB 05/2021 

Onsdag 1. juli  

Onsdag 26. august Onsdag 26. august 

Onsdag 9. september  

Onsdag 14. oktober Onsdag 14. oktober 

Onsdag 28. oktober  

Onsdag 11. november Onsdag 11. november 

Onsdag 2. desember 

 

 

 

 

 

De annonserte auksjonene kan avlyses eller suppleres med ad hoc-emisjoner. 

 


