
Valutasikring  

1. Innledning 

Virksomheter som har eksport og/eller import som en del av sitt virkeområde kan være utsatt for 

svingninger i valutamarkedet. Virksomhetens inntjening, soliditet og konkurranseevne kan påvirkes i 

mer eller mindre grad. Styring av valutarisiko ved bruk av finansielle instrumenter kan bidra til at 

virksomheten reduserer valutarisikoen. 

2. Valutastrategi 

Enhver virksomhet som er eksponert for endringer i valutamarkedet bør utarbeide retningslinjer og 

rutiner for håndtering og kontroll av risiko. Disse bør forankres i en egen valutastrategi som vedtas av 

virksomhetens øverste ledelse. Valutastrategien bidrar til at valutarisiko blir håndtert på best mulig 

måte og i henhold til virksomhetens overordnede risikostrategi 

 
  
3. VALUTAKONTO  
For virksomheter med løpende inn- og utbetalinger i samme valuta, er det hensiktsmessig å benytte en 
valutakonto for å redusere valutarisikoen. Ved å la innbetalinger fra utlandet godskrives en valutakonto, kan 
innestående anvendes til utbetalinger i samme valuta på et senere tidspunkt. Veksling og følgelig valutarisiko 
unngås.  
Valutakonto gjør det mulig å tilpasse nødvendige vekslinger til gunstige tidspunkt i forhold til kursnivå og 
likviditet i stedet for å være prisgitt dagens kursnivå.  
Veksling til og fra valutakonto kan skje etter dagens valutakurs, eller ved avtale direkte med meglerbordet hvis 

verdien av beløpet som skal veksles er større enn 500.000 NOK 

 
  
4. VALUTA SPOTFORRETNING  
En spotforretning er en forpliktende avtale om kjøp eller salg av et bestemt valutabeløp til en avtalt kurs med 

kontant oppgjør. Internasjonale oppgjørsregler definerer kontant oppgjør som 2 virkedager frem i tid. Begge 

parter har rett og plikt til å gjennomføre handelen. En spotforretning benyttes til veksling av løpende inntekter 

og / eller utgifter i valuta.  

 
  
5. VALUTA TERMINKONTRAKT  
En terminkontrakt er en forpliktende avtale om salg eller kjøp av et bestemt valutabeløp til en avtalt kurs med 
oppgjør på en avtalt fremtidig dato. Begge parter har rett og plikt til å gjennomføre handelen. Terminkontrakt 
er det mest benyttede risikostyringsinstrumentet for virksomheter som ønsker å kurssikre sine fremtidige inn- 
og utbetalinger i valuta.  
Innehaveren av en terminkontrakt er sikret mot eventuelle negative kurssvingninger frem til forfallsdato.  
Samtidig bortfaller også mulighetene for eventuell ytterligere kursgevinst. Kjøper av valuta kan derfor gå glipp 
av et eventuelt kursfall, og selger av valuta en eventuell kursstigning.  
En terminkontrakt medfører ingen binding av likviditet før forfallsdato, da alle kapitalbevegelser skjer ved 
forfall (det kan forekomme at banken stiller krav om kontanter som sikkerhet for handlene). Prisen på 
kontrakten (terminprisen) fastsettes ved avtaleinngåelse, på grunnlag av spotkursen samt rentedifferansen 
mellom de to ulike valutaene. Rentedifferansen gir enten et tillegg eller et fradrag i forhold til spotkursen. 
Kjøper eller selger man en valuta som er lavere forrentet enn den man gir fra seg, får man et tillegg på kursen. 
Kjøper eller selger man en høyere forrentet valuta blir kursen redusert med rentedifferansen.  
 

 
 



 
 
 
Figurativ beskrivelse - Terminkontrakt  
En virksomhet inngår en terminkontrakt på kjøp av EUR/NOK til kurs 8,00. 

 

 
6. VALUTASWAP  
En valutaswap er en forpliktende avtale om å bytte et valutabeløp mot en annen valuta, og samtidig inngå en 
forpliktende avtale med rett og plikt til å bytte tilbake på et avtalt fremtidig tidspunkt til en avtalt kurs.  
Typisk består valutaswappens første veksling av en spotforretning, og tilbakevekslingen av en terminforretning. 
Valutaswappens spotkurs samsvarer med dagens spotkurs, mens swappens terminkurs fastsettes på grunnlag 
av spotkurs samt rentedifferansen mellom to ulike valutaer. Rentedifferansen gir enten et tillegg eller et 
fradrag i forhold til spotkursen. Bytter man til seg en valuta som er lavere forrentet enn den man gir fra seg, får 
man et større beløp enn det opprinnelige tilbake. Får man en høyere forrentet valuta blir beløpet man får 
tilbake redusert med rentedifferansen.  
Valutaswap kan benyttes i likviditetsstyring hvor forfallsdato på innbetaling i en valuta og utbetaling i en annen 
valuta ikke er sammenfallende, for eksempel ved forsinket inngang av eksportinntekter.  
Sagt på en annen måte kan en virksomhet benytte en valutaswap for å bytte til seg en valuta den har behov for 

mot en valuta den har et overskudd av for en bestemt periode. Virksomheten unngår å kjøpe / selge valuta for  
senere å måtte selge / kjøpe den samme valutaen på en annen kurs. Antall vekslinger reduseres og følgelig 

redusert valutarisiko. 

 
7. VALUTALÅN  
For virksomheter som har jevnlige inntekter i valuta, kan det være hensiktsmessig å konvertere eksisterende 

lån i norske kroner, evt. nye låneopptak, til lån i utenlands valuta. På den måten vil virksomheten få kostnader 

(renter og avdrag) i samme valuta som valuta-inntektene. Virksomheten vil følgelig redusere eksponeringen 

mot aktuell valuta ved at vekslingsbehovet blir mindre.  

NB: Ved opptak av valutalån kan øke verdien av lånet i norske kroner betydelig. 


