
Renter – historisk og fremover

- 3mnd Nibor (budsjettering)

- Swapkurven (fastrente, VAR)

- P.t. og grønn p.t.

- Husbanken
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Her finner du;
- 3mnd Nibor
- Swap renter
- P.t., Grønn p.t.
- Husbank

Du kan;
- Sammenligne renter
- Se historiske renter
- Se fremover (forward kurven)
- Overvåke
- Eksportere data til excel
- Finne VAR-/selvkostrente



Rentemarkedet Korte renter – Nibor-kurven

Tips til budsjettering
- Legg inn budsjetterte låneopptak med 3mnd 

Nibor + margin (f eks vår flytende margin på
0,6%)

- Lånerenta vil da følge utviklingen i 3mnd 
Nibor (kurven under)

- NB! husk at din rente er 3mnd Nibor + margin



Korte renter – sammenligning Nibor- og pt renten

Eksporter til excel og legg på 0,60% på Nibor renten.
Flytende Nibor og p.t. rente skal over tid være relativt like.



Lange renter – swap kurven

3M NOK brukes som underlag til prising av 
fastrenter. Margin kommer i tillegg .

6M NOK brukes til å finne VAR rente (5 års 
swapkurve).

Hvordan finne anslag på VAR kost for 2020?
Gå inn på 5 år mot 6 mnd Nibor. Kjør historiske data og velg periode fra 1/1/20 til i dag. Eksporter til excel.
Så kjører du forward data, velg gjerne 1 år og eksporter til excel. Her kan du slå de sammen og beregne 
gjennomsnittlig rente fra 1/1/20 til 31/12/20 og legge på 0,5%. Nå har du VAR renta for 2020.



Følg med på p.t., grønn p.t., Husbanken

Nederst, i midterste kolonne finner du;
Husbankrente – historisk informasjon

- Klikk på renta du vil vite mer om, f eks 
Husbanken Halvårlig
- Velg Historiske data
- Du får frem graf tilbake fra 2017, på 
samme måte som vist under Korte og 
Lange renter

P.t. kurven følger Nibor
p.t. kurven er flat så lenge forskjellen mellom
p.t. og 3mnd Nibor er mindre enn 0,4%. 
Deretter følger p.t. kurven Nibor + 0,6% i 
margin.


