Månedsrapport januar 2021

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

Stabil drift av NBO i januar. Samlet låneadgang var
476 milliarder kroner ved utgangen av måneden.

Gjennomsnittlig daglig omsetning i NBO i januar var 338
milliarder kroner, se figur 1. Daglig antall transaksjoner i
januar var i gjennomsnitt 3 003. Dagen med størst omsetning
var den 15. januar med en omsetning på 495 milliarder
kroner fordelt på 3 645 transaksjoner. Denne dagen var det
forfall på F-innskudd flytende rente, innbetaling av studielån
til Lånekassen, frist for betaling av A-meldingen og
betalingsfrist forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Laveste
omsetning var den 18. januar med 229 milliarder kroner
fordelt på 2 691 transaksjoner.
Bankenes innestående i Norges Bank i januar var i
gjennomsnitt 35 milliarder kroner med en topp på 36
milliarder kroner den 18. januar, se figur 2. Gjennomsnittlig
reserveinnskudd var på 253 millioner kroner. Største intradag
låneopptak var den 15. januar med 67 milliarder kroner.
Laveste intradag låneopptak var den 6. januar med 8
milliarder kroner. Gjennomsnittlig intradag låneopptak i
perioden var 27 milliarder kroner. Det var ingen D-lån i
januar.
Den 5. januar medførte et manglende svar fra NICS Real
at NBO ble forsinket stengt. I samarbeid med NICS er det
gjennomført tiltak for å forhindre slike hendelser. NBO
stengte kl. 16:48.
På grunn av forsinkede transaksjoner fra F-auksjonen ble
åpningstiden i NBO utvidet til 16:55 den 27. januar.
Figur 3 viser fordeling av omsetningen for perioden
januar 2020 tom. januar 2021, fordelt i ulike kategorier. I
januar 2021 var 19,1 milliarder av den daglige omsetningen
tilknyttet nettooppgjør, hvorav 11,8 milliarder var de fem
NICS Netto-oppgjørene og 7,3 milliarder de tre
verdipapiroppgjørene. F-auksjoner utgjorde 85,3 milliarder
av den daglige omsetningen. Til sammenlikning var den
gjennomsnittlige daglige omsetningen av F-auksjoner i 2020
164,7 milliarder.

Finansiell stabilitet/
Interbankoppgjør
23. februar 2021
Figur 1. Daglig omsetning i milliarder kroner og antall
transaksjoner, januar 2021.
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Figur 2. Totalinnskudd og reserveinnskudd, januar 2021.
Milliarder kroner.
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Figur 3. Fordeling av omsetning i NBO i prosent, januar
2020 – januar 2021.
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Samlet låneadgang var 476 milliarder kroner ved
utgangen av januar, se figur 4. Det er en reduksjon på 26
milliarder siden utgangen av desember. Låneverdien av pant
i VPS ble redusert med 23 milliarder kroner, og utenlandske
verdipapirregistre hadde en nedgang på 3 milliarder kroner.
Den gjennomsnittlige samlede låneadgangen for januar var
487 milliarder kroner, en reduksjon på 14 milliarder kroner
sammenlignet med desember. Dagen med lavest låneadgang
var 29. januar med 476 milliarder kroner. Høyeste låneadgang
ble observert den 4. januar med 500 milliarder kroner. Ved
utgangen av januar var den totale overskytende
låneadgangen for pantsatte ISIN hvor en bank har pantsatt
mer enn 20 prosent av utestående volum, på 74,3 milliarder
kroner. Videre er den overskytende låneadgangen for ISIN
som er pantsatt av én bank med over 50 prosent på 41,8
milliarder kroner.
Reduksjon i antall ISIN godkjent for pantsettelse i Norges
Bank. I løpet av januar ble antallet godkjente verdipapirer
redusert fra 650 til 631. Det ble pantsatt 17 nye verdipapirer
i januar. Hele 36 verdipapirer endret status til ikke godkjent i
samme periode. Av de 631 godkjente verdipapirene, var 562
verdipapirer benyttet som pant, og det var til sammen 2 963
registrerte pantsettelser ved utgangen av januar. For 276 ISIN
utgjorde pantsettelsene samlet for alle banker 20 prosent
eller mer av utestående volum for verdipapirene. For 104 ISIN
utgjorde pantsettelsene samlet for alle banker 50 prosent
eller mer av utestående volum for verdipapirene. Videre har
26 ISIN pantsettelser tilsvarende 80 prosent eller mer av
utestående volum. Dette tilsvarer 18 prosent av den totale
låneadgangen på 476 milliarder kroner.
Andelen av pantsatte verdipapirer med norsk utsteder
har ligget mellom 51 og 65 prosent de siste to årene, se
figur 6. Gjennomsnittlig låneadgang med norsk utsteder er
60 prosent. Historisk var andelen verdipapirer med norsk
utsteder høyest 6. april 2018 med 69,6 prosent og lavest 20.
desember 2016 med 48,7 prosent av total låneadgang.
Danmark har vært den største utenlandske utstederen siden
mars 2016, bortsett fra 10. og 11. september 2020 da Sverige
var den største utenlandske utstederen. New Zealand har ikke
vært registrert med pantsatte papirer siden oktober 2019. Fra
november 2019 har Nederland vært registrert som utsteder
med pantsatte ISIN, med en andel mellom 01, og 0,3 prosent
av total låneadgang.

Figur 4.
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Figur 5. Antall nye verdipapirer til godkjenning som
sikkerhet for lån og antall godkjente verdipapirer
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Figur 6. Låneadgang fordelt på utstederland januar 2019
– januar 2021. Milliarder kroner
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