Månedsrapport april 2020

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

Finansiell stabilitet/
Interbankoppgjør
26. mai 2020

Driften av NBO har vært stabil og uten avvik i april.
Samlet låneadgang var 614 milliarder kroner ved
utgangen av måneden.

Figur 1. Daglig omsetning i milliarder kroner, april 2020.

Gjennomsnittlig daglig omsetning i NBO fortsetter å
være høyere enn normalt, og i april var den 756 milliarder
kroner, se figur 1. Daglig antall transaksjoner i april var i
gjennomsnitt 3 091. Det er fortsatt en høy omsetning på
grunn av de solide tilførslene og inndragningene av
likviditet gjennom F-lån og F-innskudd. Dagen med størst
omsetning var den 30. april med en omsetning på 874
milliarder fordelt på 3 527 transaksjoner. Denne dagen var
det forfall på F-innskudd og overføringer til
helseforetakene. Laveste omsetning var den 2. april med
666 milliarder kroner fordelt på 3 148 transaksjoner.
Gjennomsnittlig daglig omsetning i NBO har også økt når
F-auksjoner ikke er med i beregningen. Omsetningen har
vært på samme nivå i januar og februar. Fra mars måned
har omsetning eksklusiv F-auksjoner økt med 27 prosent.
Det har vært en økning både i valutaoppgjørssystemet CLS
og bruttobetalinger fra NICS.
Bankenes innestående i Norges Bank i april var i
gjennomsnitt 35 milliarder kroner, se figur 2.
Gjennomsnittlig reserveinnskudd var 852 millioner kroner.
Største intradag låneopptak var den 15. april med 27
milliarder kroner. Laveste intradag låneopptak var 600
millioner kroner, mens gjennomsnittlig intradag
låneopptak i perioden var 9 milliarder kroner, se figur 3.
Likviditetsbehovet til bankene har vært mindre som følge
av at F-auksjonene har blitt innført som en del av
koronatiltakene til Norges Bank. Gjennomsnittlig
intradaglån ligger vanligvis på rundt 20 milliarder, noe den
også lå på i mars. Det var ingen D-lån i april.
BITS og bankene er i ferd med å rulle ut løsningen for
straksbetalinger med oppgjør i sentralbankpenger
(Straks 2.0/NICS Real). I NBO gjøres straksbetalinger opp
fem ganger daglig, noen minutter etter de ordinære NICSavregningene. Oppgjørene skjer på en egen underkonto i
NBO, Straks LOM. NICS nivå 2 banker gjør opp via sin
oppgjørsbank. Ved utgangen av april var 5 nivå 1 banker
og 10 nivå 2 banker med i løsningen.
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Figur 2. Totalinnskudd og reserveinnskudd april 2020.
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Figur 3. Største intradag låneopptak april 2020. Milliarder
kroner
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Bankene har økt pantsettelsen med 86 milliarder kroner.
Samlet låneadgang var 614 milliarder kroner ved utgangen
av april, se figur 4. Låneverdien av pant i VPS økte med 82
milliarder kroner, mens Clearstream økte med 4 milliarder
kroner.
Euroclear
var
tilnærmet
uendret.
Den
gjennomsnittlige samlede låneadgangen for april var 570
milliarder kroner. Dette er en økning på 162 milliarder
sammenlignet med mars. Tre banker stod for 57,6 prosent av
total låneadgang i Norges Bank ved utgangen av april. Vel 57
milliarder kroner av låneadgangen var øremerket F-lån i USD
ved utgangen av april.
Økning i antall ISIN godkjent for pantsettelse i Norges
Bank. I løpet av april økte antallet godkjente verdipapirer fra
662 til 735. Det ble pantsatt 98 verdipapirer, mens 24
verdipapirer ble kategorisert som ikke godkjent i samme
periode. Av de 735 godkjente verdipapirene, var 689
verdipapirer benyttet som pant, og det var til sammen 3 148
registrerte pantsettelser ved utgangen av april. Kun 36
verdipapirer var pantsatt av mer enn 20 banker og 369
verdipapirer var pantsatt av kun én bank. For 340 ISIN
utgjorde pantsettelsene samlet for alle banker mer enn 20
prosent av utestående volum for verdipapirene. Av disse
verdipapirene utgjorde pantsettelsene samlet for 213
verdipapirer 40 prosent eller mer, og disse verdipapirene
utgjorde nærmere 60 prosent av den totale samlede
låneadgangen for bankene. For 25 ISIN utgjorde
pantsettelsene samlet for alle banker 100 prosent. Videre var
23 av disse pantsatt av bare én bank.
Totalt 505 pantsettelser og frigivelser ble gjennomført i
april. Dette er en reduksjon på 847 transaksjoner fra
mars.
41 prosent av låneverdien til pantsatte verdipapirer har
en gyldig omsatt kurs ved utgangen av april, se figur 6.
Norges Bank benytter fire ulike kilder for å fastsette
markedskurs, hvor omsatt kurs og syntetisk kurs fra
Interactive Data er satt som prioritet 1. Dette er en av
forklaringene på at det bare er 19 prosent av verdipapirene
som faktisk er verdsatt til en gyldig omsatt kurs. Videre hadde
hele 33 prosent av pantsatte ISIN en markedskurs som ikke
kunne benyttes som grunnlag for beregning av
markedsverdi. I tillegg foreligger det ikke kjent omsatt kurs
for 26 prosent av totalt pant i Norges Bank. Dette er en
økning på 5 prosentpoeng fra utgangen av mars og en
økning på 16 prosentpoeng siden utgangen av februar. Hele
70 prosent av verdipapirene som ikke har kjent omsatt kurs
er norske ISIN. Implementeringen av Nordic Bond Pricing i
juni 2020 vil være et supplement, og forbedre fastsetting av
markedsverdi for pantsatte verdipapirer i norske kroner.

Figur 4.
kroner

Låneadgang siste tolv måneder i milliarder
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Figur 5. Daglig låneadgang i milliarder kroner,
låneadgang i verdipapir og samlet låneadgang, april
2020
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Figur 6. Pant fordelt etter verdipapirets siste tilgjengelige
omsatt kurs (prosent av samlet låneadgang)
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