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Beräkning av genomsnittsräntor och ett index för 
referensräntan Swestr 

Svenska Bankföreningen (Bankföreningen) ställer sig huvudsakligen positiv till 

Riksbankens förslag om hur genomsnittsräntor och index för Swestr ska beräknas. 

Bankföreningen ser att de lösningar som föreslås är i linje med internationell 

standard och även i linje med ISDAs lösningar. Att följa internationella standards är 

mycket positivt för användningen av denna referensränta i den svenska marknaden. 

Bankföreningen svarar jakande på nästan alla de frågor som Riksbanken ställer, 

vilket framgår i slutet av detta svar. Bankföreningen anser dock att det finns några 

områden som kan förbättras i förslaget.    

 

Genomsnittsräntor och index kommer att publiceras av Riksbanken för att ge banker 

och dess kunder en möjlighet att enklare hantera bakåtblickande Swestr. För att 

kunna använda dessa publiceringar behöver finansiella produkter utformas på ett 

sätt som följer Riksbankens beräkningsmodell. 

 

Det bör göras klart och publikt att den metod som Riksbanken använder för sitt index 

är ”cumulative compounded rate with observation shift”. Detta för att underlätta för 

aktörer i marknaden som vill veta vilken beräkningsmetod som används och för att 

eventuellt kunna använda hedging-instrument med samma beräkningsmetod. För 

den som marknadsför produkter som använder detta index måste det vara klart 

vilken metod som används för att kunna göra korrekta ränteberäkningar.  

 

Det faktum att det blir enklare för konsumenter och andra kunder att använda sig av 

publicerad information driver att produkter skapas enligt den konvention som 

publiceringen erbjuder. Genom publiceringen driver Riksbanken marknadspraxis mot 

den valda ränteberäkningskonventionen. Då avsaknad av marknadspraxis har varit 

en av de stora utmaningarna i LIBOR-transitionen så är detta positivt. Viktigt att 

förstå är dock att alla produkter och instrument inte följer denna konvention. Tex går 

den syndikerade lånemarknaden mot ”non-cumulative compounding rate without 

observation shift” vilken följaktligen inte stöds av de publicerade värdena.  

Bankföreningen menar att det bör klargöras av Riksbanken att publiceringen skulle 

kunna ses som en rekommendation om marknadspraxis. 
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I konsultationen anges att det kan ske ”korrigeringar”. Bankföreningen anser att det 

bör anges under vilka förutsättningar som det kan bli korrigeringar. Den beräknade 

räntan ska redovisas vid en given tidpunkt varje handelsdag och det ska finnas en 

tidpunkt för ompublicering. Det måste vara klart för marknaden under vilka villkor det 

sker en ompublicering. Detta är inte heller känt när det gäller Swestr och det bör 

klargöras för bägge räntorna samt om det finns någon form av beroende mellan 

räntorna i detta avseende. Det måste klargöras om ompublicering sker efter att 

någon typ av justering skett i underlaget, hur denna justering kan ha uppkommit och 

som lett till att värdet som publicerats varit fel med givet antal punkter eller om det 

kan ske efter att någon bestämt att ompublicering ska ske. Detta kan ses som en 

kompletterande information som bör gå ut till marknaderna (se fråga 7).   

 

Om Riksbanken planerar att fortsätta publicera två typer av historiska serier över 

Swestr bör det klargöras vilken historisk serie som används för beräkningen av 

justerad Swestr. Bankföreningen anser att det ska vara den historiska serie som 

baseras på publicerade räntor efter ompubliceringstillfället. Det ska inte vara den 

serie med korrigerade räntor där korrigeringar har skett efter publiceringen och där 

korrigeringar har varit för små för att ge upphov till ompublicering. Den serien är helt 

ovidkommande.  

 

Bankföreningens svar på konsultationens frågor:  

 

Fråga 1: Fyller den ovan specificerade formeln för att beräkna kumulativa genom-

snittsräntor för Swestr marknadens behov? Om inte, vänligen förklara varför. 

Ja 

Fråga 2: Fyller de ovan specificerade formlerna för att beräkna ett index respektive 

genomsnittsräntor baserade på detta index marknadens behov? Om inte, vänligen 

förklara varför. 

Ja 

Fråga 3: Fyller de föreslagna tidsperioderna de behov som finns på marknaden? 
Om inte, vänligen förklara varför och ange vilka tidsperioder som behövs respektive 
saknas.  
Ja 

Fråga 4: Beräkning av tidsperioderna föreslås ske baserat på fasta datum (och inte 

på fast antal dagar). Fyller denna metod de behov som finns på marknaden? Om 

inte, vänligen förklara varför. 

Ja 
Fråga 5: Fyller den föreslagna publiceringsinformationen marknadens behov? Om 
inte, vänligen förklara varför.  
Ja 

Fråga 6: Fyller publicering av genomsnittsräntor med 5 decimaler och ett index med 

startvärde 100 och 8 decimaler marknadens behov? Om inte, vänligen förklara 

varför. 

Ja 
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Fråga 7: Fyller det förslagna tillvägagångssättet för publicering av genomsnittsräntor 

och index marknadens behov? Om inte, vänligen förklara varför. 

Ja 

Fråga 8: Fyller de föreslagna konventionerna modified previous business day 

respektive standard previous business day marknadens behov? Om inte, vänligen 

förklara varför. 

 Nej, det är viktigt att SEK-marknaden anammar den terminologi som används under 

ISDA. Riksbankens föreslagna ”Standard previous business day” convention, 

stämmer överens med den metodik som ISDA refererar till som ”Preceding business 

day” convention. Bankföreningen föreslår därför att Riksbanken anpassar sin 

konvention till samma definition som ISDA använder, dvs ”Preceding Business day” 

convention istället för ”standard previous business day” convention. 

 

Ordet ”Previous” bör ersättas rakt av med preceding, oavsett inom vilken definition, 

för att vara konsekvent med den definition/terminologi som ISDA använder. Tyvärr 

så existerar i dagsläget varken definitionen ”Modified preceding business day 

convention”, eller någon motsvarande metodik under ISDA, så även om Riksbanken 

ändrar till den definitionen så finns i dagsläget ingen motsvarighet under ISDA. Det 

kan hända att begreppet införs genom att EUR RFR-arbetsgruppen driver igenom 

definitionen med ISDA, men detta är något som i dagsläget inte är känt. Eftersom 

Modified previous business day är ett begrepp som i dagsläget inte stöds av ISDA 

kan en introduktion av detta innebära stora risker för de finansiella marknaderna i 

SEK. 

 

 

 

SVENSKA BANKFÖRENINGEN  

  

Hans Lindberg 


