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• Hvorfor og hvordan tilnærme seg temaet rentesikring?

• Det norske rentebildet

• Priser - rentesikring

Agenda
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Alt var bedre før….

• Oljeprisen er på sitt laveste nivå på tolv år

• Kraftig kutt i oljeselskapers investeringer

• Overkapasitet innen seismikk, forsyningsfartøyer, rigger samt subseafartøyer

• Kraftig reduksjon i selskapers kontantbeholdning

• Norske oljeserviceselskaper har høy gjeldsgrad

• Mange selskap har nærliggende behov for oppkapitalisering og restrukturering av gjeld
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Finansielle risikofaktorer som påvirker offshore-/oljeservicesektoren

Finansielle 
risikofaktorer

Valuta

Renter

Kreditt

Likviditet

• Vår erfaring om bransjens forhold til risiko

– Aktørene er vant til å forholde seg til finansiell risiko

– Renterisiko har representert en liten del av risikobildet

– Bransjen har mange risikovillige aktører 

– Gode marginer har forsvart stor risiko

• Tanker rundt rentesikring

– Renterisiko representerer nå en større risikofaktor enn tidligere

• Dårlige tider gir økt sårbarhet

• Høy gjeld i forhold til inntekter

• Lavere marginer reduserer risikoevnen

– Aktører bør ha et aktivt forhold til renterisiko

• Ordinær drift

• I forbindelse med eventuell restrukturering av gjeld
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Hvordan skal man forholde seg til renterisiko?

Rentesikring / Handel i 
finansielle 

instrumenter

Selskapets 
risikopreferanse

Finansiell 
risikoanalyse
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Hva kan SpareBank 1 Markets avd. Rente & Valuta bidra med?

Finansiell risikoanalyse 
(selskapsspesifikk)

• Kunnskap om finansiell 
risikoeksponering

• Analyse av konsekvenser av 
endringer i finansielle parameter

• Avdekke hvorvidt finansiell risiko 
er i tråd med risikopreferanse

• Identifisere og kvantifisere 
risikoreduserende tiltak

Analyse

• Morgenrapport

• Renterapport

• Valutarapport

• Kreditt

• Makro

Rentesikring

• Handel i finansielle 
instrumenter, herunder;

• Rentebytteavtaler

• Renteopsjoner
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• Størst rentenedgang i 2014

– Mest i lange renter

• Rentenedgang også i 2015

– Mest i kort renter på grunn av rentekutt fra Norges Bank

– Svært store bevegelser innad i året

• Flatere kurve siden primo desember

– 3 mnd. Nibor marginalt opp

– 7-15 bps ned på korte swapper

– 17-20 bps ned på lange swapper

Fallende kurve ut til 2 – 3 år og kraftig fall i lange renter siste halvår
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• USA

– Hevet renten før jul (etter 7 år med nullrente)

– Nøkkeltall leverer under forventning

– Fallende renteforventninger

– FED lover 4 hevinger i år, men markedet forventer kun 2

• Eurosonen

– Nøkkeltall leverer over forventning

– Stigende renteforventninger

– ECB skuffet med mindre enn forventet økning i QE

• Norge

– Uendret styringsrente fra Norges Bank 17. desember

– I den nye rentebanen fra Norges bank ligger det inne 1,5 

kutt a 25 punkter

Rentemøter (FED) Kumulativ sannsynlighet for heving

27. januar 2016 0,0 %

16. mars 2016 40,5 %

27. april 2016 46,0 %

15. juni 2016 63,0 %

27. juli 2016 67,8 %

21. september 2016 76,8 %

2. november 2016 81,2 %

14. desember 2016 87,1 %

FED lover 4 hevinger i år, mens markedet sier 2
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Betydelig nedjustering av rentebanen i PPR 4/2015 (17.12)
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Markedet priser inn ca. 1,5 – 2 kutt à 0,25 % fra Norges Bank
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Nibor-påslaget er relativt høyt: 30 – 40 punkter
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• EUR vs. NOK

– EUR-renter ligger fortsatt godt under NOK-renter, selv etter et 

kraftig fall i NOK-renter siden ultimo 2013

– Kraftig spreadinngang i perioden mai 2015 – sept. 2015 som 

følge av stabile EUR-renter og fallende NOK-renter

– Kraftig fall i NOK-renter siden sept. 2015, men spreaden er 

tilnærmet uendret

• USD vs. NOK 

– USD-renter ligger nå marginalt høyere enn norske renter som 

følge av økte renter i USA og fallende renter i Norge

Kraftig spreadinngang mot utenlandske swaprenter
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Kraftig fall i lange renter har brakt rentene ned mot all-time low fra januar 

2015
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5 og 10 års swaprente ligger mer enn ett standardavvik under 

gjennomsnittlig historisk 3 mnd. Nibor
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• Prising

– Lang sikring er svært lavt priset i et historisk perspektiv

– De fleste løpetider er priset 2,2 - 2,35 st.avvik under historisk snitt

– Nesten ingen forskjell i den relative prisingen – alt er «billig»

– Billigst med løpetider med oppstart om 1-3 år

• Kommentar

– Høy sikringsgrad og lang durasjon synes å være fornuftig

– Flat kurve favoriserer høy durasjon

– Kort sikring (1-3 år) virker unødvendig (uansett lave renter)

• Våre anbefalinger

– Lang løpetid (7-15 år)

– Oppstart om 1-3 år

– Restrukturering er spesielt interessant

10 rimeligst prisede løpetider

Start om Løpetid Rente

Avvik fra historisk 

snitt, målt i 

standardavvik

2 år 3 år 1,43 % -2,32

2 år 4 år 1,58 % -2,32

2 år 5 år 1,71 % -2,31

3 år 3 år 1,72 % -2,31

2 år 6 år 1,83 % -2,30

3 år 4 år 1,85 % -2,30

2 år 7 år 1,92 % -2,29

3 år 5 år 1,97 % -2,28

2 år 5 år 2,01 % -2,28

4 år 3 år 2,01 % -2,28

5 høyest prisede:

Start om Løpetid Rente

Avvik fra historisk 

snitt, målt i 

standardavvik

Nå 2 år 0,95% -1,81

Nå 3 år 0,98% -1,97

Nå 6 år 1,36% -2,04

Nå 4 år 1,09% -2,06

Nå 8 år 1,58% -2,09

Hvilke løpetider er rimeligst?
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• Utvalgte perioder

Periode Bullet Nedkvittering (100 %)

3 år 0,96 % 0,96 %

5 år 1,19 % 1,05 %

7 år 1,44 % 1,19 %

10 år 1,73 % 1,40 %

• Forutsetninger

– Prisene er indikativ og endres ved endrede markedsforhold

– Bankens kredittmargin kommer i tillegg

Priser på rentebytteavtaler 18. januar 2015
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Disclaimer

Dette dokument er kun ment for bruk av personer og/eller selskaper som har fått tilgang til dokumentet fra

SpareBank 1 SMN Markets. Enhver form for reproduksjon/gjenbruk av hele eller deler av dokumentet kan ikke finne

sted uten forutgående samtykke fra SpareBank 1 SMN Markets.

Informasjonen i dokumentet baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men SpareBank 1 SMN Markets kan

ikke innestå for at informasjonen er presis eller fullstendig, og informasjonen må følgelig sees i lys av dette.

Uttalelsene i dokumentet gir uttrykk for SpareBank 1 SMN Markets’ oppfatning på det tidspunkt dokumentet ble

utarbeidet, og oppfatningen er gjenstand for endringer uten særskilt varsel. SpareBank 1 SMN Markets påtar seg

intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller kostnader som skyldes bruk av og/eller forståelsen av dette

dokumentet eller dets innhold. SpareBank 1 SMN Markets og/eller datterselskaper av SpareBank 1 SMN og/eller

ansatte i konsernet kan være markedspleier (market maker) i, handle med eller ha posisjoner i omtalte markeder

og/eller instrumenter, eller ha sikkerheter i omtalte eller beslektede instrumenter, eller yte finansielle råd og

banktjenester til og innenfor de samme områder/markeder.

Dette dokument skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter [eller

valuta] eller posisjonstaking i omtalte markeder, og verken hele eller deler av dokumentet kan brukes som grunnlag

for inngåelse av noen form for kontrakt eller forpliktelse. SpareBank 1 SMN Markets er en divisjon i SpareBank 1

SMN, org.nr. 937 901 003.


