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Stibor – årsberättelse 2013
Enligt ramverket för Stibor ska Stiborkommittén årligen avge en redogörelse för hur
beräkningen av Stibor har fungerat. Kommittén avger härmed följande redogörelse
för verksamheten under år 2013.
Bankföreningen är huvudman för Stibor sedan den 4 mars 2013. Då trädde det nya
ramverket för Stibor i kraft. Ramverket har antagits av Bankföreningens styrelse och
Stiborkommittén.
Stiborkommittén
Stiborkommittén har haft följande sammansättning:
Ordförande:

Jan Peter Larsson, Danske Bank
Peder Hagberg, SEB
Jonas Erikson, Swedbank
Bengt Edholm, Handelsbanken
Niklas Ekvall, Nordea
Martin Rydin, Länsförsäkringar Bank
Berit Behring, Danske Bank

t.o.m. 3 juni
fr.o.m.4 juni

Observatörer:

Mattias Persson, Riksbanken
Olof Sandstedt, Riksbanken
Peter Danielsson, NasdaqOMX
Johan Hansing, Bankföreningen

t.o.m. juni
fr.o.m. juli

Sekretariat:

Tomas Tetzell, Anne Sundqvist och Jonny Sylvén
samtliga Bankföreningen.

Vice ordförande:
Ledamöter:

fr.o.m. 13 juni

Kommittén har haft sex protokollförda sammanträden under året varav två per
capsulam.
Stiborbanker
Stiborbanker är Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Nordea, SEB
och Swedbank. Länsförsäkringar Bank blev Stiborbank under året och har
medverkat i Stiborsättningen från juni 2013.
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Verksamheten
Av ramverket framgår hur den dagliga Stiborsättningen ska fungera och vilka
uppgifter som Stiborkommittén har m.m.
Verksamheten i kommittén och sekretariatet har under året varit inriktad på
uppföljning av Stiborsättningen och förändringar av regelverket kring Stibor. Detta
har framförallt gällt följande områden:
- Beslut om och framtagande av underlag för extern revision av
Stiborverksamheten
- Anpassning av ramverket till ESMA/EBA-principerna om
”benchmark-setting processes in the EU”
- Beslut om införande av backuprutiner
- Analys och framförande av synpunkter på EU-kommissionens
förslag till en förordning om index som används som
referensvärden
Underlag till kommitténs ställningstaganden tas fram av sekretariatet i samråd med
arbetsgrupper med företrädare för Stiborbankerna och observatörerna. Sekretariatet
har haft samråd med Finansinspektionen, Finansdepartementet, Finansrådet i
Danmark och Finans Norge. Tillsammans med de två sistnämnda har uppvaktningar
gjorts i EU-parlamentet.
Mot bakgrund av det ovan nämnda beslutet om extern revision har Riksbanken i
rapporten Finansiell stabilitet 2013:2 uttalat att dess rekommendation om att
reformera ramverket för Stibor är uppfylld.
Finansinspektionen har under hösten 2013 genomfört tillsyn av Stiborbankerna.
Utvecklingen av Stibor under året
Stibor fastställs varje bankdag för sex olika löptider. Inrapporteringen av räntesatser
och publiceringen av Stibor har under året följt den i ramverket angivna rutinen. Vid
två tillfällen har publiceringen skett några minuter efter kl. 11.00, men detta har
också varit inom ramen för ramverket.
Huvuddelen av de finansiella kontrakten som har kopplingar till Stibor har det till
Stibor 3 månader. Denna har utvecklats på följande sätt under året:
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Året har kännetecknats av mycket stabila räntenivåer på korta löptider. Under årets
första tio månader rörde sig tremånadersräntan inom ett intervall på 12 räntepunkter.
När Bankföreningen tog över administrationen av Stibor och transparensen ökade
märktes ingen särskild rörelse i räntenivå. I och med ökade förväntningar på att
Riksbankens skulle sänka räntan på sitt december-möte så föll ränteläge på korta
löptider från och med början av november. De 25 punkter som Riksbanken sänkte
med har gett avtryck i Stibor tremånader på så sätt att ränteläget vid årsskiftet var
cirka 25 punkter lägre än i början av november.
De andra löptiderna som Stibor noteras på har följd liknande mönster. Mycket stark
stabilitet under hela året fram till november då förväntningarna om sänkt styrränta
har påverka de övriga löptiderna på liknande sätt som tremånadersräntan. Detta kan
sammantaget sägas vara ett tecken på att det under den här perioden främst är
penningpolitiken som har styrt nivån på interbankräntorna. Det finns inget som talar
för att ändrade uppfattningar om bankernas kreditvärdighet skulle haft något större
inflytande på nivåerna. Differensen mellan bankernas högsta och lägsta bidrag till
tremånaders Stibor per dag har under året som mest varit 12 punkter, vilket också
antyder att skillnaden i bankernas möjlighet att få fram finansiering på korta löptider
är mycket snarlik.

