
 
 

 

Norges Bank 
Att: Anders Svor    

Oslo, 21. oktober 2020 

Referanseindekser for norske statsobligasjoner 

Vi viser til telefonsamtale med Anders Svor 5. oktober og e-post fra Thomas Svane Jacobsen 15. 
oktober vedrørende Oslo Børs’ beslutning om å avslutte produksjonen av STX-indeksene (Oslo Børs 
Core Bond and Specialized Bond Indices) ved utgangen av november måned. 

VFFs medlemsselskaper benytter statsindeksene som referanse for avkastningen på norske 
statspapirer på en rekke områder, herunder både i fondsforvaltning og i diskresjonær forvaltning. Et 
bortfall av denne referansen vil således innebære en betydelig ulempe for våre medlemmer. Etter at 
Oslo Børs’ beslutning ble kjent har våre medlemmer startet arbeidet med å finne alternativer til STX, 
men tiden frem til utgangen av november er svært knapp, og det er i skrivende stund ikke kjent om 
man vil lykkes med å etablere alternative innen 1. desember. 

Vi har derfor vært i dialog med Oslo Børs angående deres beslutning. Med tanke på denne 
referansens betydning har vi anmodet Oslo Børs om å forlenge produksjonen av STX-indeksene, i alle 
fall ut inneværende kalenderår. Oslo Børs har uttrykt forståelse for vårt ønske, og har signalisert at 
man vil forsøke å få dette til, men at det vil være avhengig av at man har tilgang til nødvendig data.  

Vi kjenner ikke avtalene Norges Bank har inngått, verken med primærhandlerne (PH) eller selskapet 
som etter 30. juni i år er mottaker av informasjonen om kvoteringer som Oslo Børs tidligere mottok. 
Men i den grad Norges Bank har mulighet til å påvirke datatilgjengeligheten vil vi på det sterkeste 
anmode Norges Bank om å bidra til at Oslo Børs kan videreføre sin indeksproduksjon – i alle fall ut 
inneværende kalenderår. 

Avtalene mellom Norges Bank og PH, som regulerer PHs informasjonsforpliktelse inngås så vidt vi 
forstår for ett kalenderår av gangen. Etter vårt syn er det ønskelig at Norges Bank i sin 
avtaleinngåelse med de ulike partene i tilknytning til dette legger til rette for at data skal være 
tilgjengelig for alle de markedsaktørene som ønsker å tilby indekser for norske statspapirer. Det vil 
sørge for konkurranse og et effektivt marked på dette området, noe som bør være i alles interesse.  

Oppsummert anmoder vi Norges Bank om to ting: 

1. Bidra til at Oslo Børs kan videreføre STX-indeksene, i alle fall ut inneværende kalenderår, slik 
at man får tid til å etablere alternative løsninger 

2. Bidra til at data er tilgjengelig for alle aktører som ønsker å tilby indekser for norske 
statspapirer. 

Vi håper Norges Bank vil følge opp vår anmodning, og imøteser gjerne et svar på vår henvendelse.

 

Med vennlig hilsen 
Verdipapirfondenes forening 
 

 
Bernt S. Zakariassen   
Adm. direktør 


