
 
 

 

 

 

 
 

 

 

2018-02-26 

Ramverket för Stibor – förslag till ändringar 
(Öppet för synpunkter till den 26 mars 2018. Synpunkter lämnas till 
info@swedishbankers.se) 
 
Nuvarande lydelse  
Ändringar kursiverade 

Föreslagen lydelse 
Ändringar understrukna och kursiverade 

 
2. Regler för inrapportering och 

beräkning av Stibor 

Rutin och klockslag för 
inrapportering och beräkning 
  
 10.25–10.45 Rapportering av 
räntesatser, som under denna period 
inte är synliga för någon annan än 
rapportören och kontrollanten. 
 10.45–10.55 Samtliga räntesatser 
är synliga för rapportörerna inom 
Stiborbankerna. Under denna period 
kan handel ske enligt vad som anges 
nedan och rapporterade räntesatser 
kan korrigeras vid felrapportering. 
 10.55–11.00 Beräkning av Stibor 
för löptider enligt nedan. 
 11.00 Stibor och respektive banks 
rapporterade räntesatser för de olika 
löptiderna görs offentliga. 
 
Inrapporterade räntesatser får ändras 
endast vid felrapportering. 

 
2. Regler för inrapportering och 

beräkning av Stibor 

Rutin och klockslag för 
inrapportering och beräkning 
 
  10.25–10.45 Rapportering av 
räntesatser, som under denna period 
inte är synliga för någon annan än 
rapportören och kontrollanten. 
 10.45–10.55 Samtliga räntesatser 
är synliga för rapportörerna inom 
Stiborbankerna. Under denna period 
kan handel ske enligt vad som anges 
nedan och rapporterade räntesatser 
kan korrigeras vid felrapportering. 
 10.55–11.00 Beräkning av Stibor 
för löptider enligt nedan. 
 11.00 Stibor och respektive banks 
rapporterade räntesatser för de olika 
löptiderna görs offentliga. 
 
Under tid för handel ska behörig 
personal i banken finnas tillgänglig för 
eventuell handel med övriga 
Stiborbanker. 
 
Inrapporterade räntesatser får ändras 
endast vid felrapportering. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 
Nuvarande lydelse  
Ändringar kursiverade 
 
Löptider för vilka räntesatser ska rapporteras samt handelspoststorlek 
 
Löptid Handelspost 
T/N1 SEK 500 miljoner 
1 vecka SEK 250 miljoner 
1 månad SEK 100 miljoner 
2 månader SEK 100 miljoner 
3 månader SEK 100 miljoner 
6 månader SEK 100 miljoner 
 
Varje Stiborbank har rätt att låna en handelspost per motpart och löptid per dag 
till respektive motparts rapporterade räntesatser. Dessutom har varje 
Stiborbank rätt att placera en handelspost per motpart och löptid per dag till 
respektive motparts rapporterade räntesatser med avdrag av en bid/offerspread 
på högst 15 punkter. Stiborkommittén kan besluta om särskilda spreadar för 
olika löptider.  
 
Varje bank ska fördela minst 2 miljarder SEK i motpartslimit per Stiborbank för 
Stiborhandel. 
 
Vad som sägs ovan gäller för Stiborbankerna Danske Bank, Nordea, SEB, 
Svenska Handelsbanken och Swedbank. 
 
För att underlätta för fler banker att bli Stiborbanker kan handelsposterna och 
limiterna för tillkommande Stiborbanker anpassas individuellt efter beslut av 
Stiborkommittén. 
  
Om limiten utnyttjas helt kan ingen mer handel ske med den motparten. Den 
Stiborbank som nått limiten måste omgående informera Stiborkommittén.  

                                                
1 Tomorrow next: Maturity tomorrow to next business day 
 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Föreslagen lydelse 
Ändringar understrukna och kursiverade 

Löptider för vilka räntesatser ska rapporteras samt handelspoststorlek 
Löptid Handelspost A)2 Handelspost B)3 
T/N SEK 500 miljoner SEK 50 miljoner 
1 vecka SEK 250 miljoner SEK 25 miljoner 
1 månad SEK 100 miljoner SEK 10 miljoner 
2 månader SEK 100 miljoner SEK 10 miljoner 
3 månader SEK 100 miljoner SEK 10 miljoner 
6 månader SEK 100 miljoner SEK 10 miljoner 
 
Varje Stiborbank har rätt att låna en handelspost per motpart och löptid per 
dag till respektive motparts rapporterade räntesatser. Dessutom har varje 
Stiborbank rätt att placera en handelspost per motpart och löptid per dag till 
respektive motparts rapporterade räntesatser med avdrag av en 
bid/offerspread på högst 15 punkter. Stiborkommittén kan besluta om 
särskilda spreadar för olika löptider.  
 
Stiborbankerna Danske Bank, Nordea, SEB, Svenska Handelsbanken och 
Swedbank ska fördela minst 2 miljarder SEK vardera i motpartslimit per 
Stiborbank för Stiborhandel. Handelsposternas storlek anges i tabell för 
Handelspost A) ovan. 
 
Stiborbankerna Länsförsäkringar Bank och SBAB ska fördela minst 200 
miljoner SEK vardera i motpartslimit per Stiborbank för Stiborhandel. 
Handelsposternas storlek anges i tabell för Handelspost B) ovan. 
 
För att underlätta för fler banker att bli Stiborbanker kan handelsposterna och 
limiterna för tillkommande Stiborbanker anpassas individuellt efter beslut av 
Stiborkommittén. 
 
Om limiten utnyttjas helt kan ingen mer handel ske med den motparten. Den 
Stiborbank som nått limiten måste omgående informera Stiborkommittén.  
 

 

                                                
2 Handelspost avser Danske Bank, Nordea, SEB, Svenska Handelsbanken och Swedbank 
3 Handelspost avser Länsförsäkringar Bank och SBAB 
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