Norges Banks prosedyre ved et eventuelt opphør av Nowa
1. Norges Banks rolle
Norges Bank er administrator for Nowa (Norwegian Overnight Weighted Average) og har
ansvar for å beregne og publisere Nowa. Som administrator har Norges Bank også ansvaret
for å utarbeide prinsipper som spesifiserer datagrunnlag, definisjon, beregningsmetode,
rutiner for publisering og en prosedyre for et tilfelle der Nowa opphører å eksistere.

2. Opphør av Nowa
Norges Bank skal som administrator opptre slik at risikoen for at Nowa opphører minimeres.
Dette ivaretas ved at i) Nowa beregnes på grunnlag av transaksjonsdata i Norges Banks
system for daglig rapportering av pengemarkedsdata (RPD), ii) prinsippene for beregning og
publisering av Nowa inneholder prosedyrer for situasjoner med manglende transaksjonsdata
eller andre avvik og iii) prinsippene for beregning og publisering evalueres jevnlig og drøftes i
brukergruppen for Nowa. Det er derfor lite sannsynlig at det oppstår en situasjon der Nowa
opphører. Norges Bank ser likevel viktigheten av å ha en prosedyre som følger IOSCOs
prinsipper for finansielle referanseverdier1 ved et eventuelt opphør av Nowa.

3. Prosedyre
Før Norges Bank avgjør om Nowa skal opphøre, skal følgende prosedyre følges:
(i)

Norges Bank skal gjøre en vurdering av markedsforholdene og herved ta i
betraktning:
(a) endringer i markedsstrukturen, inkludert endringer i markedsaktørenes
handlingsmønster og produktpreferanser,
(b) ethvert forhold som resulterer i at Nowa ikke lenger representerer det
underliggende overnattenmarkedet på en tilstrekkelig måte (for eksempel ved
et vedvarende manglende datagrunnlag for å publisere renten), og at dette
ikke kan kompenseres ved en endring i prinsippene for beregning av Nowa,
(c) endringer forårsaket av eksterne forhold utenfor Norges Banks kontroll,
(d) ethvert annet relevant forhold.

Før Norges Bank gir råd om et opphør av Nowa, kan sentralbanken konsultere med
brukergruppen for Nowa. Som følge av den overnevnte vurderingen av markedsforholdene,
kan Norges Bank beslutte at Nowa ikke lenger skal publiseres fra en gitt dato. I et slikt tilfelle
kan Norges Bank også innføre en overgangsplan, inkludert en fallbackrente for Nowa til bruk
i markedet.
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International Organization of Securities Commissions (IOSCO) Principles for Financial Benchmarks
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD415.pdf

