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FORORD

Ifølge nationalbankloven fra 1936 har Natio
nalbanken til opgave at opretholde et sikkert
pengevæsen og at lette og regulere pengeom
sætning og kreditgivning. Et af bankens over
ordnede formål er derfor at bidrage til at sikre
stabiliteten i det finansielle system.
Nationalbanken definerer finansiel stabilitet
som en tilstand, hvor det finansielle system som
helhed er så robust, at eventuelle problemer i
sektoren ikke spreder sig og hindrer det finan
sielle system i at fungere som effektiv formidler
af kapital og finansielle tjenesteydelser.
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I publikationen Finansiel stabilitet vurderer
Nationalbanken den finansielle stabilitet i
Danmark og fremlægger holdninger og anbe
falinger vedrørende tiltag, der kan bidrage til
at styrke den finansielle stabilitet. Endvidere er
det sigtet med publikationen at stimulere den
faglige debat om spørgsmål af relevans for
finansiel stabilitet og give input til de overvejel
ser, som gøres om risikovurderinger hos andre
offentlige myndigheder, i de enkelte finansielle
institutter og i den finansielle sektors samar
bejdsorganer.
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1
VURDERING OG
ANBEFALINGER

VURDERING
Det er Nationalbankens overordnede vurdering, at
de danske systemiske pengeinstitutter er velka
pitaliserede, kan modstå hårde makroøkonomiske
stød og har overskudslikviditet. De systemiske
pengeinstitutter har en markedsandel på 85 pct. af
pengeinstitutternes samlede udlån og garantier.
De systemiske pengeinstitutters kapitalover
dækning er fortsat høj. Kapitalkravene stiger de
kommende år som følge af indfasning af CRDIV/
CRR, og det er vigtigt, at institutterne opretholder
en høj overdækning i forhold til de fuldt indfase
de kapitalkrav. Resultaterne af Nationalbankens
stresstest viser, at de systemiske pengeinstitutter
er robuste over for hårde makroøkonomiske stød.
EU-stresstesten udført af Finanstilsynet og Den
Europæiske Banktilsynsmyndighed, EBA, viser
også, at de deltagende, store danske kreditinsti
tutkoncerner er velkapitaliserede.
Kapitaloverdækningen i de ikke-systemiske
institutter varierer betydeligt. Flere institutter har
en høj kapitaloverdækning, mens enkelte har en
meget lav overdækning. Kombinationen af lav
indtjening, høje nedskrivninger og stigende kapi
talkrav sætter de svage institutter under pres.
I det hårdeste scenarie i Nationalbankens
stresstest vil nogle af de ikke-systemiske insti
tutter have behov for yderligere kapital. For at
leve op til minimumskravene vil disse institutter
tilsammen have et kapitalbehov svarende til ca. 2
pct. af de ikke-systemiske institutters risikovæg
tede eksponeringer. Det svarer til ca. 0,3 pct. af
stresstestpopulationens samlede risikovægtede
eksponeringer. Det er Nationalbankens vurdering,

at størrelsen og fordelingen på enkeltinstitutter
af kapitalbehovet ikke udgør en trussel mod den
finansielle stabilitet i Danmark, selv i det hårdeste
stressscenarie. Det er dog vigtigt at fastholde den
udvikling, der har pågået efter finanskrisen, med
markedsmæssige løsninger for institutter uden en
levedygtig forretningsmodel.
Pengeinstitutternes indtjening er presset af
en lav efterspørgsel efter nyudlån og øget pris
konkurrence. Samtidig sætter det fortsat lave
renteniveau indlånsforretningen under pres, da
institutterne betaler en forholdsvis høj rente på
indlån i forhold til den aktuelle pengemarkedsren
te. Institutternes indtjening er et første værn mod
eventuelle tab. Derudover kan en positiv indtje
ning hjælpe institutterne til løbende at tilpasse
kapitaloverdækningen til de stigende krav.
Nationalbankens seneste udlånsundersøgel
ser viser en tendens til begyndende lempelse af
kreditstandarderne for udlån, særligt for erhverv.
Institutterne angiver øget konkurrence som den
vigtigste faktor bag lempelsen. Den høje udlåns
vækst i pengeinstitutterne forud for finanskrisen
skete netop på bekostning af kreditkvaliteten. Det
er vigtigt, at dette ikke gentager sig.
Pengeinstitutternes likviditetssituation er god,
og institutterne har samlet set indlånsoverskud.
Markedsfinansiering i form af obligationsudstedel
ser og finansiering fra kreditinstitutter har været
faldende.
Det er Nationalbankens vurdering, at de sy
stemiske kreditinstitutkoncerner enten allerede
opfylder det kommende likviditetskrav Liquidity
Coverage Ratio, LCR, på 100 pct. eller vil kunne
foretage de nødvendige tilpasninger frem mod
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implementeringen i oktober 2015. Blandt de
ikke-systemiske institutter skal enkelte foretage
porteføljeomlægninger eller erhverve flere likvide
aktiver, inden kravet om en LCR på 60 pct. kan
opfyldes.
Realkreditinstitutterne har ydet mange hus
holdninger afdragsfrie lån helt ud til lånegrænsen
på 80 pct. Det giver sårbarhed i realkreditsyste
met ved faldende boligpriser. Det er afgørende, at
realkreditsystemet indrettes, så obligationernes
sikkerhed bevares, og systemet også er robust i
perioder med faldende boligpriser. Der bør derfor
som supplement til tilsynsdiamanten gennemføres
lovgivning om nedsættelse af lånegrænsen for
afdragsfrie lån – som andel af boligens værdi på
belåningstidspunktet. Derved vil låntagerne over
tid automatisk opbygge en vis afstand til belå
ningsgrænserne. Det vil yderligere understrege
den høje sikkerhed i realkreditsystemet, også ved
store boligprisfald.
Den lempelige pengepolitik i USA og euroom
rådet har medført historisk lave renter. IMF og
BIS har vurderet, at der internationalt er tegn på
overdreven risikotagning blandt finansielle aktø
rer i søgen efter afkast. Risikopræmierne er flere
steder nede på niveauer, der ikke kan forklares af
de fundamentale faktorer. Kurserne på finansielle
aktiver er steget betydeligt, volatiliteten er lav
og udstedelsesomfanget af mere risikable aktiver
er generelt øget. Finansielle aktører kan gennem
overdreven risikotagning i deres markedsekspo
neringer og utilstrækkelig risikostyring gøre sig
sårbare over for en abrupt reversering af den
globale søgen efter afkast. Dermed kan de aktu
elle markedsforhold indeholde risici for finansiel
stabilitet. Risiciene kan udmønte sig i direkte tab
som følge af eksponeringer i finansielle aktiver og
i afledte effekter som følge af den markedsuro,
der vil kunne opstå ved en sådan markedskorrek
tion, fx vanskeligere markedsadgang.
På længere sigt kan de lave renter i samspil
med den realøkonomiske udvikling i Danmark
potentielt føre til opbygning af systemiske risici
i det finansielle system. Renterne i Danmark er
aktuelt meget lave og medvirker til at understøt
te det begyndende opsving i dansk økonomi.
De nuværende lave renter og forventninger om
fortsat lave renter de kommende år kan anspore
til øget risikotagning hos finansielle aktører som
fx kreditinstitutter og låntagere. Risikoen forstær
kes, hvis det begyndende danske opsving tager
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fart, og de lave importerede renter bliver mindre
passende til konjunktursituationen.

ANBEFALINGER
På baggrund af Nationalbankens analyser er det
vurderingen, at efterlevelsen af nedenstående
anbefalinger vil bidrage til at styrke den finansielle
stabilitet i Danmark.
PENGEINSTITUTTERNE BØR SIKRE EN SUND
INDTJENING, DER KAN FUNGERE SOM VÆRN
MOD TAB
Presset på indtjeningen forventes at fortsætte de
kommende år som følge af lav efterspørgsel efter
nyudlån, øget priskonkurrence og et generelt lavt
renteniveau. For institutter med lav indtjening er
det relevant at undersøge mulighederne for kapa
citetstilpasninger, herunder fusioner.
PENGEINSTITUTTERNE BØR FASTHOLDE EN
HØJ KAPITALISERING I FORHOLD TIL DE FULDT
INDFASEDE KAPITALKRAV I 2019
Institutterne lever generelt op til de nye, skærpe
de kapitalkrav. Kravene stiger gradvist frem mod
2019, og institutterne bør fastholde en høj kapita
lisering i forhold til de fuldt indfasede krav.
KREDITINSTITUTTERNE BØR TAGE HØJDE FOR
RISICI, SOM KAN FØLGE AF EN REVERSERING AF
DEN INTERNATIONALE SØGEN EFTER AFKAST
Kreditinstitutterne bør sikre, at de er i stand til
at modstå både de direkte tab som følge af en
priskorrektion på finansielle aktiver og de afled
te effekter som følge af den markedsuro, der vil
kunne opstå ved en sådan markedskorrektion, fx
vanskeligere markedsadgang.
LÅNEGRÆNSEN FOR AFDRAGSFRIE BOLIGLÅN
BØR SÆTTES NED AF HENSYN TIL REALKREDIT
SYSTEMETS SIKKERHED
Det er afgørende, at realkreditsystemet indrettes,
så obligationernes sikkerhed bevares, og syste
met også er robust i perioder med faldende bo
ligpriser. Ved at sænke grænsen for afdragsfrihed
sikres det, at alle låntagere over tid automatisk
opbygger en vis afstand til belåningsgrænserne.
Det vil yderligere understøtte den høje sikkerhed
i realkreditsystemet, også ved store boligpris
fald. Nedsættelsen af lånegrænsen bør gælde for
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afdragsfrie lån, der ligger til sikkerhed for udste
delse af SDO, SDRO og RO fra penge- og realkre
ditinstitutter.
DANMARK BØR DELTAGE I BANKUNIONEN
Samlet set forventes dansk deltagelse at bidrage
positivt til den finansielle stabilitet i Danmark.
Dansk deltagelse vil indebære et styrket tilsyn
med de største danske kreditinstitutter sammen
lignet med i dag. Samtidig vil Danmark deltage i
bankunionens afviklingsregime, hvor en central
myndighed, Afviklingsinstansen, vil være garant
for en troværdig og konsekvent anvendelse
af reglerne om, at kreditorerne bærer tab i et
nødlidende institut. Fælles standarder og prak
sis på tværs af landegrænser vil derudover give
grundlag for styrket konkurrence på markedet for
finansielle tjenesteydelser i Danmark til gavn for
husholdninger og virksomheder.
DE IKKE-SYSTEMISKE PENGEINSTITUTTER
BØR FORBEREDE SIG PÅ INDFASNINGEN AF
NY LIKVIDITETSREGULERING
Den europæiske definition af likviditetskravet
Liquidity Coverage Ratio, LCR, er nu fastlagt. De
ikke-systemiske pengeinstitutter, der endnu ikke
har tilpasset likviditetsstyringen til de nye krav,
bør iværksætte de nødvendige tiltag nu for at
kunne leve op til kravet fra oktober 2015.
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OVERSIGT OVER NATIONALBANKENS
ANBEFALINGER
Nationalbanken offentliggør en række anbefalin
ger, der efter Nationalbankens vurdering adres
serer væsentlige risici for den danske finansielle
sektor. Anbefalingerne har til hensigt at styrke den
finansielle stabilitet i Danmark. Nationalbankens
har aktuelt otte anbefalinger, jf. tabel 1.1.

Oversigt over Nationalbankens
aktuelle anbefalinger
••
••
••

••
••
••
••
••

Tabel 1.1

Pengeinstitutterne bør sikre en sund indtjening,
der kan fungere som værn mod eventuelle tab.
Pengeinstitutterne bør fastholde en høj kapitalisering
i forhold til de fuldt indfasede kapitalkrav i 2019.
Kreditinstitutterne bør tage højde for risici, som kan
følge af en reversering af den internationale søgen
efter afkast.
Lånegrænsen for afdragsfrie boliglån bør sættes ned
af hensyn til realkreditsystemets sikkerhed.
Danmark bør deltage i bankunionen.
De ikke-systemiske pengeinstitutter bør forberede
sig på indfasningen af ny likviditetsregulering.
Boligbeskatningen bør ændres, så den automatisk
følger ejendoms- og grundværdierne.
Der bør være et højt informationsniveau om aktiv
behæftelse i pengeinstitutter, herunder betinget
behæftelse.
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2
UDVIKLING OG
TENDENSER

PERSPEKTIVERING
Den makroøkonomiske og finansielle situati
on, særligt en begrænset låneefterspørgsel fra
virksomheder og husholdninger og et vedvaren
de lavt renteniveau, er fortsat en udfordring for
pengeinstitutterne.

halter boligmarkedet stadig med lav omsætning,
et betragteligt boligudbud og lange liggetider.
Det meget lave renteniveau understøtter bolig
markedet og bidrager sammen med befolknings
vækst til, at boligpriserne stiger pænt i de store
byer, især hovedstadsområdet.

KONJUNKTURBAGGRUND
Den globale økonomi vokser i et behersket tempo
og med betydelige forskelle på tværs af regioner.
I euroområdet har væksten været svag i 2014
og er bremset op i 2. halvår bl.a. som følge af en
svækkelse af det tyske opsving, der i de seneste
år har været drivende for fremgangen. I USA og
Storbritannien er fremgangen stærkere efter en
svag vækst i begyndelsen af året. I 2015 ventes
en gradvis tiltagende vækst i verdensøkonomien
med en fortsættelse af fremgangen i USA, Sverige,
Norge og Storbritannien og en mere afdæmpet
udvikling i euroområdet.
Nationalbanken forventer en styrkelse af det
forsigtige opsving i Danmark, der har været i
gang siden 2013, og som gradvis vil blive mere
selvbærende. Inddrages udviklingen i forbruger
tilliden, husholdningernes indkomster og formue
samt udviklingen på arbejdsmarkedet tegner der
sig et mere positivt billede af fremgangen i den
danske økonomi, end når der isoleret fokuseres
på BNP-væksten. BNP-væksten trækkes i disse år
ned af faldende olieproduktion i Nordsøen og en
lav vækst i det offentlige forbrug. Grundlaget i
form af meget lave renter og stort privat opspa
ringsoverskud er til stede for øget vækst i øko
nomien. Boligpriserne stiger, men på landsplan

INFLATION OG PENGEPOLITIK
Inflationen i euroområdet har været faldende
siden 2013 og var i oktober 0,4 pct. Inflations
forventningerne er faldet markant gennem 2014.
Markedet forventer først et inflationsniveau tæt
ved Den Europæiske Centralbanks, ECB’s, mål
sætning på knap to pct. flere år ude i fremtiden.
ECB nedsatte i begyndelsen af juni og september
sine pengepolitiske renter på baggrund af fortsat
aftagende inflation, en svækkelse af euroområ
dets vækstmomentum samt en svag kreditvækst.
Markedet forventer, at de pengepolitiske renter
i euroområdet først sættes op i løbet af 2017, jf.
figur 2.1. ECB har desuden annonceret to nye op
købsprogrammer af henholdsvis særligt dækkede
obligationer og asset-backed securities. Pro
grammerne skal understøtte kredit til den private
sektor.
I USA forventer markedet, at den amerikanske
centralbank, Federal Reserve, begynder at sætte
de pengepolitiske renter op fra 2. kvartal 2015. På
sit møde den 29. oktober 2014 besluttede Federal
Open Market Committee, FOMC, at afslutte det
månedlige opkøb af obligationer.
Den lempelige pengepolitik i de avancerede
økonomier understøtter konjunkturfremgangen
ved bl.a. at tilskynde virksomheder til investerin
ger og husholdninger til øget forbrug. Væksten i
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Markedsforventninger til de pengepolitiske renter i USA og euroområdet

Figur 2.1
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Anm.: Forwardrenterne i USA er beregnet ved hjælp af Fed Funds
Futures. Forwardrenterne i euroområdet er beregnet ud
fra Eoina swap-rentekurven.
Kilde: Nordea Analytics, Reuters EcoWin og egne beregninger.

investeringer og forbrug hæmmes dog aktuelt af
svækket erhvervstillid, geopolitiske spændinger,
lav produktivitetsvækst og et konsolideringsbe
hov i nogle lande og sektorer.
LAVE RENTER, DEN REALØKONOMISKE
UDVIKLING OG RISIKO FOR OPBYGNING AF
SYSTEMISKE RISICI
Renterne i Danmark er aktuelt meget lave og
medvirker til at understøtte det begyndende
opsving i dansk økonomi. Danmarks fastkurspo
litik over for euroen betyder, at det er pengepoli
tikken i euroområdet, som er toneangivende for
det danske renteniveau. Markedsdeltagerne har
på den baggrund forventninger om, at også de
danske korte renter forbliver tæt på nul i årene
fremover.
De nuværende lave renter og forventninger om
fortsat lave renter de kommende år kan anspore
til øget risikotagning i økonomiske beslutninger
hos bl.a. kreditinstitutter og låntagere. Risikoen
forstærkes, hvis det begyndende danske opsving
tager fart, og de lave importerede renter bliver
mindre passende til konjunktursituationen. Samlet
vurderes det, at forudsætningerne er til stede
for opbygning af systemiske risici i det finansielle
system de kommende år via dets samspil med
realøkonomien.
Opbygningen kan ske gennem en mere risi
kobetonet adfærd i kreditinstitutternes udlån,
fx høj udlånsvækst og lempelig kreditvurdering
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af låntagere. Det vil øge risikoen for prisbobler
på ejendomsmarkedet samt lede til yderligere
gældsætning i den private sektor. Risici kan også
opbygges i kreditinstitutterne selv. Det kan ske
ved, at institutterne bevæger sig i retning af en
mere risikobetonet finansieringsstruktur, fx i form
af et stort behov for markedsfinansiering, eller
ved at øge gearingen af kapitalen og reducere
sikkerhedsafstanden til de regulatoriske kapi
tal- og likviditetskrav. Derved mindskes deres
modstandskraft over for uventede negative stød.
Dertil kommer mulig opbygning af risici uden for
det etablerede finansielle system eller via kanaler
som ikke er set før, og som kan være vanskelige
at forbinde med opbygning af systemisk risiko, før
en finansiel krise indtræffer.
En længere periode med lave renter, særligt i
kombination med en konjunkturopgang, kan inde
bære en risiko for opbygning af systemiske finan
sielle risici. Det er derfor vigtigt at følge, hvordan
finansielle aktører og låntagere eksponerer sig på
baggrund af renteniveauet. Det er Nationalban
kens vurdering, at det danske finansielle system
på nuværende tidspunkt ikke har opbygget
væsentlige systemiske risici som følge af det lave
renteniveau. Det Systemiske Risikoråd offentlig
gjorde i september 2014 en observation om lave
renter og opbygningen af systemiske risici, der er
på linje med Nationalbankens vurdering.1
FINANSIELLE MARKEDER
Internationalt peges der på overdreven risiko
tagning blandt finansielle aktører i søgen efter
afkast.2 Risikopræmierne er flere steder nede på
niveauer, der ikke kan forklares af de fundamen
tale faktorer. Kurserne på finansielle aktiver er
steget betydeligt, volatiliteten er lav og udstedel
sesomfanget af mere risikable aktiver er generelt
øget.
Finansielle aktører kan gennem overdreven risi
kotagning i deres markedseksponeringer og util
strækkelig risikostyring gøre sig sårbare over for
en abrupt reversering af den globale søgen efter
afkast. Dermed kan de aktuelle markedsforhold

1

Det Systemiske Risikoråd, Lave renter og opbygning af systemiske
risici, observation, offentliggjort 30. september 2014. Det Systemiske
Risikoråd udsender en observation, når det vurderer, at der er risiko
for opbygning af systemiske finansielle risici, som bør følges nøjere.

2

Jf. IMF, Global Financial Stability Report, October 2014, Bank of
England, Financial Stability Report, June 2014 og BIS, Annual Report,
2014.
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Finansiel stressindikator for Danmark (venstre) og sammenligning med ECB’s finansielle
stressindikator for euroområdet (højre)
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Figur 2.2

Euroomådet

Anm.: Niveauet for den samlede indikator korrigeres for korrelationen mellem de enkelte delmarkeder. De fem underindikatorer summerer
derfor ikke altid til den samlede indikator, jf. bilag 2. Seneste observation er 23. november 2014.
Kilde: Danmarks Nationalbank og ECB.

indeholde risici for finansiel stabilitet.3 Risiciene
kan udmønte sig i direkte tab som følge af ekspo
neringer i finansielle aktiver og i afledte effekter
som følge af den markedsuro, der vil kunne opstå
ved en sådan markedskorrektion, fx vanskeligere
markedsadgang. I kapitel 4 beskrives mekanismer,
hvorigennem lave renter kan lede til lav volatilitet
og øget risikotagning på de finansielle markeder.
Finansielt stress
Nationalbanken har konstrueret en indikator for
stress i det danske finansielle system, jf. bilag 2.
Indikatoren samler information fra en række af de
vigtigste finansielle markeder for Danmark. Siden
begyndelsen af 2013 har indikatoren ligget meget
lavt og har frem til oktober 2014 været på niveau
med 2004-07, jf. figur 2.2 (venstre). De betydelige
kursudsving, som ramte bl.a. aktiemarkederne
i oktober 2014, understreger, hvor hurtigt mar
kedsstemningen kan vende. Sammenlignet med
euroområdet har stressniveauet i det danske
finansielle system været lavere i 2011-13, bl.a. som
følge af Danmarks rolle som sikker havn, jf. figur
2.2 (højre).
Indikatoren måler det aktuelle stressniveau
og kan ikke anvendes til at måle opbygningen af
systemiske risici. Perioden 2004-06 var kendeteg
net ved lave målte stressniveauer samtidig med,

3

Observationen fra Det Systemiske Risikoråd omfattede også disse
finansielle risici.
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at der både globalt og i Danmark blev opbygget
systemiske risici, der først materialiserede sig år
senere.
DEN FÆLLES, EUROPÆISKE TILSYNSMEKANISME
4. november 2014 trådte den fælles, europæi
ske tilsynsmekanisme i kraft, og ansvaret for de
væsentligste tilsynsopgaver i de deltagende lande
blev overdraget til ECB. Dermed er et vigtigt
skridt i implementeringen af bankunionen taget,
jf. Kvartalsoversigt, 4. kvartal 2014. Fra januar
2016 overdrages ansvaret for krisehåndteringen
også fra nationalt til fælleseuropæisk niveau for
de lande, der deltager i bankunionen. Deltagelse
i bankunionen er obligatorisk for eurolandene,
mens EU-lande, der ikke har euroen som valuta,
kan vælge at tilslutte sig.
Forud for ikrafttrædelsen af den fælles til
synsmekanisme offentliggjorde ECB 26. oktober
resultaterne af en omfattende gennemgang af
sundhedstilstanden i de største kreditkoncerner i
de deltagende lande, en såkaldt Comprehensive
Assessment. Med offentliggørelsen fulgte konkre
te krav til de svageste banker om at fremlægge
planer for at styrke deres kapitalforhold, jf. boks
2.2. Comprehensive Assessment har bidraget til
en omfattende styrkelse af den europæiske bank
sektors kapitalisering og dermed dens robusthed.
Selvom kun få banker skal hente mere kapital som
følge af gennemgangen, har mange banker forud
for og under ECB’s gennemgang styrket deres
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kapitalisering – sandsynligvis delvist for at leve
op til ECB’s krav. Samtidig peger resultaterne på
tilbageværende udfordringer i det europæiske
banksystem. Mange banker har således behov for
at nedbringe et højt niveau af misligholdte lån og
for yderligere at styrke deres kapitalisering for
at sikre en høj overdækning i forhold til de fuldt
indfasede europæiske kapitalkrav.
Overordnet set vurderes det, at den brede
anerkendelse af gennemgangens høje grad af
gennemsigtighed og sammenlignelighed har
skabt et godt grundlag for ECB som en stærk
og troværdig tilsynsmyndighed med indgående
forståelse af styrker og udestående udfordringer
i de deltagende landes banker. Fremadrettet for
ventes den fælles tilsynsmekanisme at bidrage til
en mere ensartet implementering af regulering af
banksektoren på tværs af de deltagende lande.

DANSK IMPLEMENTERING AF KRISE
HÅNDTERINGSDIREKTIVET
EU’s krisehåndteringsdirektiv, BRRD, fastlægger
fælles regler for genopretning og afvikling af
kreditinstitutter i hele EU.4 Finanstilsynet har i ok
tober 2014 haft to lovforslag i høring, der samlet
implementerer BRRD i dansk ret og vil træde i
stedet for den særlige danske afviklingsmodel,
der blev indført med Bankpakke 3. Lovforslagene
forventes fremsat i december 2014. Nationalban
ken har med tilfredshed konstateret, at der er tale
om en direktivnær implementering.
Det bærende princip for det nye regelsæt er,
at ejerne og kreditorerne i et nødlidende institut
må bære tab i et sådant omfang, at det er muligt
at gennemføre en rekonstruktion af instituttet.
Begrebet ”afvikling” skal således forstås som en
særlig ordning, der gør det muligt for myndighe
derne at gribe ind i et nødlidende institut på en
måde, så instituttets kritiske funktioner kan vide
reføres og konsekvenserne for samfundsøkono
mien og det finansielle system begrænses. Myn
dighederne får de nødvendige værktøjer til også
at kunne håndtere de systemisk vigtige institutter,
SIFI’er, uden at det kræver anvendelse af offent

4
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Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014
om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og
investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF
og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF, 2002/47/
EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og
2013/36/EU samt forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012.
Jf. også beskrivelsen af direktivet i bilag 3 til Finansiel Stabilitet, 1.
halvår 2014.

lige midler.5 De nye regler indebærer også, at
danske SIFI’er bliver krisehåndteret efter samme
regler som andre europæiske institutter.
Med lovforslagene får myndighederne fle
re afviklingsværktøjer til rådighed i en konkret
afviklingssituation, herunder ”bail-in”, ”virksom
hedssalg”, ”broinstitut” og ”adskillelse af aktiver”.
Det såkaldte ”bail-in” værktøj, som kan bruges
alene eller sammen med et eller flere af de øvri
ge værktøjer, indebærer, at myndighederne kan
nedskrive forpligtelser eller konvertere forpligtel
ser til egenkapital i det nødlidende institut. For
at understøtte afviklingsværktøjernes anvendelse
indføres et krav om, at alle institutter holder et
vist niveau af ”nedskrivningsegnede passiver”,
hvilket ofte benævnes ”MREL-krav” (på dansk
”NEP-krav”). På globalt plan har Financial Stability
Board tilsvarende sendt et forslag om krav til en
samlet tabskapacitet i de globalt systemisk vigtige
banker i høring, jf. boks 2.1. Det kan på længere
sigt føre til en skærpelse af det europæiske krav
til nedskrivningsegnede passiver.
Det følger også af lovforslagene, at myndighe
derne skal udarbejde en afviklingsplan for hvert
enkelt institut. Grundig afviklingsplanlægning,
der ikke forudsætter adgang til offentlige midler,
vil særligt for SIFI’er være afgørende for, at de
kan afvikles uden systemiske effekter og uden
brug af offentlige midler. Lovforslagene indebæ
rer en kompetencedeling mellem Finanstilsynet
og Finansiel Stabilitet. Finansiel Stabilitet har
ansvaret for anvendelsen af afviklingsværktøjer i
en konkret afviklingssituation og skal endvidere
udarbejde afviklingsplaner, som skal godkendes
af Finanstilsynet. Som led i afviklingsplanlæg
ningen skal Finanstilsynet og Finansiel Stabilitet
sammen vurdere, om instituttet er indrettet på
en sådan måde, at det kan afvikles efter det nye
regelsæt. Hvis det ikke er tilfældet, er det Finans
tilsynet, som har beføjelse til at kræve, at institut
tet gennemfører foranstaltninger, der muliggør
dette, herunder strukturændringer og udstedelse
af nedskrivningsegnede passiver. Denne kompe
tencefordeling er en naturlig videreførelse af den
eksisterende opgavefordeling, men indebærer
efter Nationalbankens opfattelse en risiko for, at
der ikke i tilstrækkeligt omfang iværksættes tiltag

5

Dette var ikke tilfældet med Bankpakke 3, hvilket også var konklu
sionen i rapporten fra Udvalget om Systemisk Vigtige Finansielle
Institutter i Danmark fra marts 2013.
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Tabskapacitet i globalt systemisk vigtige banker
Financial Stability Board, FSB, har i november 2014 foreslået,
at der skal fastsættes et minimumskrav til, hvor stor en andel
af passiverne i globalt systemisk vigtige banker, G-SIB, der
skal kunne bære tab i en afviklingssituation (kaldet TLAC
for Total Loss Absorbency Capacity). Forslaget er i høring.1
FSB vil i foråret 2015 undersøge effekterne af forslaget ved
et såkaldt Quantitative Impact Study, hvorefter det endelige
niveau vil blive fastlagt. FSB foreslår, at kravet skal gælde fra
1. januar 2019.
TLAC-kravet skal være i størrelsesordenen 16-20 pct. af
de risikovægtede eksponeringer og mindst 6 pct. af de sam
lede eksponeringer. Kravet er et minimumskrav under søjle
1, der ligesom solvenskravet altid skal være overholdt. Oven
i TLAC-kravet kommer bufferkravet, som blev indført med
Basel III. Derved kan bufferen reelt være tabsabsorberende,
mens banken fortsat er levedygtig. TLAC-kravet skal opfyldes
med instrumenter, som effektivt kan nedskrives eller konver
teres i en afviklingssituation og er efterstillet bankens andre
passiver. Instrumenter, der bruges til at opfylde solvenskra
vet, kan også bruges til at opfylde TLAC-kravet. Kravet til
TLAC skal reflektere den enkelte banks genopretnings- og

1.

Boks 2.1

afviklingsplan, systemiskhed, forretningsmodel, og organi
sationsstruktur. Hvis bankens risikoprofil tilsiger det, vil der
derfor kunne fastsættes et individuelt tillæg til TLAC-kravet
under søjle 2. Hvis TLAC i en afviklingssituation viser sig ikke
at være tilstrækkelig til at dække tabene i banken, skal passi
ver, der ikke er kvalificerede som TLAC, kunne nedskrives.
Forslaget skal ses som et led i FSB’s bestræbelser på at
slutte ”too-big-to-fail”-æraen for systemisk vigtige banker og
sikre, at de fremadrettet kan afvikles uden brug af offentlige
midler. FSB anser tilstrækkelig tabskapacitet som en forud
sætning for, at myndighederne kan begrænse de systemiske
konsekvenser ved afvikling af systemisk vigtige banker.
Dermed vurderer FSB, at TLAC-kravet vil øge markedstiltro
en til, at systemiske banker kan afvikles, og deres implicitte
statsgaranti fjernes.
Nordea er den eneste bank i Norden, som FSB har udpe
get som G-SIB, og dermed den eneste nordiske bank der bli
ver direkte påvirket af TLAC-kravet. Danske banker må dog
være forberedte på, at de kan blive påvirket via markedets
forventninger til bankers kapitalisering og ved en fremtidig
implementering i EU-lovgivning.

Se Financial Stability Board (2014), Adequacy of loss-absorbing capacity of global systemically important banks in resolution, Consultative
Document.

over for institutter, som vurderes ikke i givet fald
at kunne afvikles uden systemiske konsekvenser.
Det er centralt, at det ikke bliver et problem i
praksis.
Særligt om afvikling af realkreditinstitutter
Realkreditsystemet har en særlig position i det
danske finansielle system på grund af dets be
tydning for kreditgivningen og realkreditobli
gationernes anvendelse i kreditinstitutternes
likviditetsstyring. Det betyder, at det fra et sam
fundsmæssigt perspektiv er af central betydning,
at realkreditinstitutter kan afvikles uden systemi
ske konsekvenser. Den væsentligste systemiske
risiko ved afvikling af et realkreditinstitut er, at
selve afviklingen vil kunne føre til tab og manglen
de adgang til finansiering for det øvrige finan
sielle system. Det er derfor afgørende at sikre, at
de udstedte realkreditobligationer beskyttes i en
afviklingssituation, så det kan undgås, at det øvri
ge kreditsystem smittes, og at realkreditmarkedet
mister investorernes tillid.
Lovforslaget undtager realkreditinstitutter fra
at opfylde kravet til nedskrivningsegnede pas
siver. Dermed kan bail-in værktøjet ikke anven
des, og det skal derfor med lovforslagets øvrige
værktøjer sikres, at institutterne kan afvikles på en
måde, så ejere og usikrede kreditorer bærer tabe

ne. For at understøtte dette foreslås i lovforslaget
et særligt nationalt krav til realkreditinstitutter
om, at de skal holde en såkaldt gældsbuffer på 2
pct. af institutternes samlede udlån. Såfremt dette
ikke er tilstrækkeligt i en afviklingssituation, vil
instituttets øvrige kreditorer skulle tage tab.
Det vil ikke i sig selv have systemiske konse
kvenser, hvis et realkreditinstituts passiver, bortset
fra realkreditobligationer, nedskrives eller kon
verteres i en afviklingssituation. Det gælder også
Junior Covered Bonds, JCB’er. Det er imidlertid
Nationalbankens vurdering, at JCB’er ikke effek
tivt vil kunne bære tab, så længe de opretholder
deres fortrinsstilling til aktiverne i et af instituttets
kapitalcentre. Kravet om en gældsbuffer på 2 pct.
sikrer således ikke, at alle passiver, bortset fra re
alkreditobligationer, effektivt vil kunne nedskrives
eller konverteres fremadrettet. På den baggrund
og henset til det eksisterende niveau af passiver
i realkreditinstitutter, der ikke har status som
realkreditobligationer og JCB’er, vurderer Natio
nalbanken, at gældsbufferen er lavt sat.
Det enkelte institut må derfor selv sørge for at
indrette sig på en måde, så det kan afvikles. Det
kan ske ved at udstede passiver, der effektivt kan
bære tab, og ved at begrænse risici i forhold til
begivenheder, der kan lægge pres på realkredit
institutternes forretningsmodel. Nationalbanken
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SIFI-udpegning – juni 2014

Tabel 2.1

Indlån i Danmark i pct. af danske
pengeinstitutters samlede indlån
i Danmark> 5,0 pct.

Udlån i Danmark i pct. af danske
kreditinstitutters samlede udlån
i Danmark > 5,0 pct.

Balance i pct. af
BNP > 6,5 pct.
2013

2012

2013

2012

2013

2012

160,2

177,9

30,4

30,6

35,9

35,9

Nykredit Realkredit

76,3

78,5

32,7

32

4,6

3,9

Nordea Bank Danmark

44,8

46,6

16

16,1

22

22,7

Jyske Bank

14,1

14,1

3,4

3

8,9

8,2

8

8,4

1,8

1,9

5,4

5,1

7,9

8,2

3,5

3,6

0

0

Danske Bank

Sydbank
DLR Kredit

Anm.: Tallene er opgjort på koncernniveau. Værdier markeret med fed indikerer, at grænsen overskrides.
Kilde: Finanstilsynet.

finder det centralt, at myndighederne får mulig
hed for konkret at påbyde et institut at udstede
yderligere nedskrivningsegnede passiver, hvis det
i planlægningsfasen vurderes at være nødven
digt, for at instituttet kan afvikles uden systemiske
effekter og uden brug af offentlige midler.

STRUKTUREN I DET DANSKE
FINANSIELLE SYSTEM
Den danske finansielle sektor er, målt i forhold til
BNP, blandt de største og mest koncentrerede i
Europa. De samlede aktiver beløber sig til om
trent seks gange det årlige BNP. Realkredit- og
pengeinstitutter er den største gruppe af aktører
i det danske finansielle system målt på aktiver, og
gruppen domineres af store koncerner, der står
for langt hovedparten af det samlede udlån. Dertil
kommer mange mindre pengeinstitutter.
Forsikrings- og pensionssektoren er en anden
stor gruppe af aktører i det finansielle system.
Sektoren er tæt forbundet med kreditinstitutterne.
Flere af de største finansielle koncerner omfatter
således både kreditinstitutter samt forsikrings- og
pensionsselskaber. Derudover er der store finan
sielle fordringer mellem forsikrings- og pensions
selskaberne og kreditinstitutterne, jf. boks 2.2.
SIFI’er
Seks penge- og realkreditinstitutkoncerner blev i
juni 2014 udpeget som systemisk vigtige finansiel
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le institutioner, SIFI’er, i Danmark: Danske Bank,
Nykredit Realkredit, Jyske Bank, Nordea Bank
Danmark, Sydbank og DLR Kredit. En finansiel
institution udpeges som systemisk vigtig, hvis den
to år i træk overskrider mindst én af tre indikato
rer for systemiskhed, jf. tabel 2.1. Indikatorerne
og grænserne er fastlagt i lov om finansiel virk
somhed, og udpegningen foretages for et år af
gangen.
SIFI’erne skal pr. 1. januar 2015 opfylde et yder
ligere kapitalkrav i form af et SIFI-bufferkrav, der
reflekterer det enkelte instituts systemiske vigtig
hed. SIFI-bufferkravet skal opfyldes med egentlig
kernekapital og bliver gradvist indfaset i perioden
2015-19.
Risikoindikatorer for SIFI’er
Set under et er risikotagningen i de fem største
SIFI’er væsentligt lavere og deres robusthed
højere end i årene op til finanskrisen.6 Målt på
en række centrale indikatorer er der ikke tegn på
øget risikotagning eller aftagende robusthed i
1. halvår 2014 i forhold til 2013, jf. figur 2.3.
Niveauforskelle på tværs af koncernerne i de
enkelte risikoindikatorer kan afspejle, at koncer
nerne har forskellige forretningsmodeller. For
Jyske Bank kan den høje udlånsvækst og egenka
pitalforrentning i 1. halvår 2014 tilskrives fusionen
med BRFkredit.

6

DLR Kredit er udeladt af det følgende, da der ikke indgår et pengein
stitut i koncernen.
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Livsforsikring og pension i det danske finansielle system1
Kerneopgaven for livsforsikrings- og pensionsselskaberne
er at forvalte husholdningernes opsparede pensionsmidler.
Selskabernes samlede balance er vokset siden arbejdsmar
kedspensionerne blev udbygget. Gennem de sidste 15 år er
husholdningernes pensionsformuer i selskaberne steget fra
82 til 147 pct. af BNP. Frem til 2040 forventes pensionsformu
erne at stige til ca. 200 pct. af BNP.2
Den opsparede pensionsformue er en af de største finan
sielle fordringer mellem aktørerne i det danske finansielle
system, jf. figuren. I figuren illustrerer pilenes tykkelse for

Boks 2.2

dringernes størrelse, mens cirklerne illustrerer de samlede
finansielle aktiver i sektorerne.
Den store balance i livsforsikrings- og pensionsselska
berne giver et stort placeringsbehov. For at sprede deres
risiko investerer selskaberne i både Danmark og udlandet.
I Danmark ejer selskaberne henholdsvis ca. 43 og 29 pct. af
alle danske stats- og realkreditobligationer. De seneste år er
selskaberne i højere grad også begyndt at investere direkte
i ikke-finansielle virksomheder.3 Disse investeringer udgør
dog fortsat en lille del af selskabernes samlede balance.

Makrofinansielt netværk
Investeringforeninger

Staten
Forsikring og
pension

Penge og
realkreditinstitutter

Udland

Ikkefinansielle virksomheder

Husholdninger

Anm.: Pilenes tykkelse illustrerer fordringernes størrelse, mens cirklerne illustrerer de samlede finansielle aktiver i sektorerne. Pilens retning
går fra den sektor, der har fordringen, til den sektor, fordringen er på. Fx har husholdninger en stor fordring på forsikring og pension.
Netværket er opgjort ultimo 2. kvartal 2014. I netværket er kun medtaget fordringer, som er større end eller lig med 15 pct. af BNP. Der
ses bl.a. bort fra handelskreditter. Fordringer hos investeringsforeninger, som forsikring og pension ejer mindst 90 pct. af, er medregnet
hos forsikring og pension. Fordringer mellem enheder inden for en sektor indgår ikke i figuren.
Kilde: Danmarks Nationalbank og egne beregninger.

Selv om livsforsikrings- og pensionsselskaberne har store
balancer og store finansielle fordringer, udgør de generelt
en lav risiko for det finansielle system. Gennem de senere
år har selskaberne arbejdet på at flytte kunder fra gennem
snitsrenteprodukter over på markedsrenteprodukter samt
at reducere de garanterede minimumsydelser på gennem
snitsrenteprodukterne. Det giver de enkelte selskaber flere
frihedsgrader i sammensætningen af deres aktiver. Herved
reduceres risikoen for, at selskaberne gennem flokadfærd
ved store kursudsving er med til at forstærke bevægelserne
på de finansielle markeder.

1.
2.

3.

Desuden vil der i yderste instans kunne foretages en kon
trolleret afvikling af et insolvent selskab. Vurderer Finans
tilsynet, at et selskab er ude af stand til at overholde sine
forpligtelser, kan de enten overdrage forpligtelserne til
andre selskaber eller indsætte en administrator i selskabet.
I værste fald vil pensionsopsparerne få en lavere pension,
end de oprindeligt er blevet stillet i udsigt, men selskabet vil
fortsat kunne afvikles på en kontrolleret måde.

I boksen er fordringer på forsikring og pension inkl. skadesforsikring og opgjort til markedsværdi.
Jf. Paul Lassenius Kramp, Jane Lee Lohff og Jens Pagh Maltbæk, Pensionsopsparing, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 1. kvartal, 2012,
del 1.
Finanstilsynet, Livsforsikring og tværgående pensionskasser – Alternative investeringer, rapport, 2014.
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Risikoindikatorer for de fem største, danske kreditinstitutkoncerner
Danske Bank

Figur 2.3
fortsættes næste side

Nordea Bank Danmark
Udlånsvækst (K1)

Udlånsvækst (K1)
Ejendomseksponeringer (K2)1

Egentlig kernekapital (R2)

Egenkapitalforrentning
(R1)

Markedsrisiko (M1)2

Kort markedsfinansiering (L2)1, 2

Handelsaktiver (M2)

Ejendomseksponeringer (K2)1

Egentlig kernekapital (R2)

Egenkapitalforrentning
(R1)

Markedsrisiko (M1)

Kort markedsfinansiering (L2)1, 2
Likviditetsoverdækning (L1)1

Likviditetsoverdækning (L1)1

Nykredit Realkredit

Jyske Bank
Udlånsvækst (K1)

Udlånsvækst (K1)
Ejendomseksponeringer (K2)1

Egentlig kernekapital (R2)

Egenkapitalforrentning
(R1)

Markedsrisiko (M1)

Kort markedsfinansiering (L2)1, 2

Handelsaktiver (M2)

Handelsaktiver (M2)

Ejendomseksponeringer (K2)1

Egentlig kernekapital (R2)

Egenkapitalforrentning
(R1)

Markedsrisiko (M1)

Kort markedsfinansiering (L2)1, 2

Handelsaktiver (M2)2

Likviditetsoverdækning (L1)1

Likviditetsoverdækning (L1)1

Sydbank
Udlånsvækst (K1)
Ejendomseksponeringer (K2)1

Egentlig kernekapital (R2)

Egenkapitalforrentning
(R1)

Markedsrisiko (M1)

Kort markedsfinansiering (L2)1, 2

Handelsaktiver (M2)2

Likviditetsoverdækning (L1)1

Anm.: En øget afstand til spindelvævets centrum indikerer, at risikoen er tiltaget eller modstandskraften reduceret på den enkelte indikator.
1. Data for denne indikator er udelukkende for pengeinstituttet.
2. Data er ikke tilgængeligt for 1. halvår 2014, hvorfor der er anvendt data for 2013 for begge observationer.
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Fortsat
Kreditrisiko (K):
Udlånsvækst (K1): Årlig vækst i udlån før nedskrivninger
eksklusiv repoer. En høj udlånsvækst vises i figuren ved, at
indikatoren er langt fra spindelvævets centrum.
Ejendomseksponeringer (K2): Andel af samlede udlån og
garantier til brancherne ”fast ejendom” og ”gennemførelse
af byggeprojekter”. En høj andel af ejendomseksponeringer
vises i figuren ved, at indikatoren er langt fra spindelvævets
centrum.
Markedsrisiko (M):
Markedsrisiko (M1): Risikovægtede eksponeringer med mar
kedsrisiko i forhold til egentlig kernekapital. En høj værdi
for forholdet mellem risikovægtede eksponeringer med
markedsrisiko og egentlig kernekapital vises i figuren ved, at
indikatoren er langt fra spindelvævets centrum.
Handelsaktiver (M2): Aktiver i handelsporteføljen og finan
sielle aktiver disponible for salg i procent af samlede aktiver.
En høj andel vises i figuren ved, at indikatoren er langt fra
spindelvævets centrum.
Likviditetsrisiko (L):
Likviditetsoverdækning (L1): Likviditetsoverdækning i hen
hold til §152 i lov om finansiel virksomhed. En høj overdæk

Figur 2.3

ning vises i figuren ved, at indikatoren er tæt på spindel
vævets centrum.
Kort markedsfinansiering (L2): Gæld til kreditinstitutter og
centralbanker samt udstedte gældsobligationer med en
restløbetid på op til et år i procent af samlede passiver. En
høj andel af kort markedsfinansiering vises i figuren ved, at
indikatoren er langt fra spindelvævets centrum. Det er ikke
muligt at ekskludere gæld til centralbanker fra indikatoren,
hvorfor omfanget af kort markedsfinansiering kan fremstå
højere end det faktiske niveau.  
Modstandskraft (R):
Egenkapitalforrentning (R1): Resultat efter skat i procent af
den gennemsnitlige egenkapital (p.a.). En høj egenkapi
talforrentning vises i figuren ved, at indikatoren er tæt på
spindelvævets centrum.
Egentlig kernekapital (R2): Egentlig kernekapital i procent
af risikovægtede eksponeringer. En høj egentlig kerneka
pitalprocent vises i figuren ved, at indikatoren er tæt på
spindelvævets centrum.

Kilde: Regnskaber og SNL Financial.

SEKTORENS ROBUSTHED
De systemiske pengeinstitutters kapitalover
dækning er fortsat høj og blev positivt påvirket
af resultatet for 1. halvår 2014. Kapitalkravene
stiger de kommende år som følge af indfasning
af CRDIV/CRR, og det er vigtigt, at institutterne
opretholder en høj overdækning i forhold til de
fuldt indfasede kapitalkrav. Resultaterne af Na
tionalbankens stresstest viser, at de systemiske
pengeinstitutter er robuste over for hårde ma
kroøkonomiske stød, jf. kapitel 3. EU-stresstesten
og Finanstilsynets gennemgang af engagementer
viste også, at de deltagende, store danske kredit
institutkoncerner er velkapitaliserede, jf. boks 2.3.
Kapitaloverdækningen i de ikke-systemiske
institutter varierer betydeligt. Flere institutter har
en høj kapitaloverdækning, mens enkelte har en
meget lav overdækning. Kombinationen af lav
indtjening, høje nedskrivninger og stigende kapi
talkrav sætter de svage institutter under pres.
Kapitalgrundlaget i Vestjysk Bank faldt i for
året 2014 under det individuelle solvensbehov
i forbindelse med implementeringen af CRDIV/
CRR. Efter aflæggelsen af halvårsregnskabet har
Vestjysk Bank gennemført en række tiltag, der har
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forbedret kapitalgrundlaget, så banken i 3. kvartal
opnåede en beskeden overdækning i forhold til
det individuelle solvensbehov.
Det er vigtigt at fastholde den udvikling, der
har pågået efter finanskrisen, med markedsmæs
sige løsninger for institutter uden en levedygtig
forretningsmodel.
LAV INDTJENING GØR INSTITUTTERNE
MERE SÅRBARE
Pengeinstitutternes indtjening er presset af en lav
efterspørgsel efter nyudlån og øget priskonkur
rence. Samtidig sætter det fortsat lave renteni
veau indlånsforretningen under pres, da institut
terne betaler en forholdsvis høj rente på indlån i
forhold til den aktuelle pengemarkedsrente. Den
samme tendens ses i de fleste europæiske lande i
disse år. Institutternes indtjening skal fungere som
et første værn mod tab. Derudover kan en positiv
indtjening hjælpe institutterne til løbende at til
passe kapitaloverdækningen til de stigende krav.
Det samlede udlån fra danske penge- og
realkreditinstitutter har været stort set uændret
gennem 2014, jf. figur 2.4. De seneste års store
opsparing i husholdninger og virksomheder kan
betyde, at låneefterspørgslen fortsætter med at
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EU-stresstest og vurdering af aktivkvalitet for store, danske kreditinstitutkoncerner
Den europæiske banktilsynsmyndighed, EBA, offentliggjor
de 26. oktober resultaterne af EU-stresstesten 2014. Fire
danske kreditinstitutkoncerner deltog: Danske Bank, Jyske
Bank, Nykredit Realkredit og Sydbank. Nordea Bank Dan
mark deltog via sin svenske moderbank.
I forbindelse med stresstesten har Finanstilsynet fore
taget en omfattende vurdering af de deltagende, danske
koncerners aktivkvalitet, en såkaldt Asset Quality Review,
AQR. Finanstilsynets gennemgang og vurdering gav ikke
anledning til væsentlige ændringer i opfattelsen af kre
ditkvaliteten i de deltagende, danske koncerner. Deres
egentlige kernekapital blev nedjusteret 0,2 procentpoint
som følge af gennemgangen, jf. figur A. Samlet fandt Finans
tilsynet anledning til justeringer på ca. 3,3 mia. kr. for de fire
koncerner fordelt med 2,2 mia. kr. for Danske Bank, 546 mio.
kr. for Nykredit, 456 mio. kr. for Jyske Bank og 75 mio. kr. for
Sydbank. Der var hovedsageligt tale om en revurdering af
værdien af udlån. I overensstemmelse med Finanstilsynets
retningslinjer for nedskrivning af udlån har langt største

Boks 2.3
fortsættes næste side

delen af de danske AQR-justeringer også givet anledning
til regnskabsmæssige nedskrivninger. Hovedparten af det
konstaterede nedskrivningsbehov er indregnet i regnska
berne for 1.-3. kvartal 2014, mens den resterende del vil
blive indregnet i 4. kvartal 2014. I andre europæiske lande
kan udfaldsrummet for institutternes skøn over behovet for
regnskabsmæssige nedskrivninger være større end efter
den gældende praksis i Danmark. Det er derfor ikke enty
digt, om AQR-justeringerne i udenlandske institutter også
giver anledning til regnskabsmæssige nedskrivninger.
I de lande, der 4. november overgik til det fælles, euro
pæiske tilsyn, gav AQR anledning til væsentlige justeringer
af den egentlige kernekapital i en række koncerner. Den
samlede justering var på 48 mia. euro. Der var betydelige
forskelle i effekterne af aktivgennemgangen på tværs af
landene. Set i forhold til de risikovægtede eksponeringer
var behovet for korrektioner størst i Grækenland og mindst
i Spanien.

Resultat af aktivgennemgangen, AQR, i udvalgte lande

Figur A

Justering af egentlig kernekapital, pct. af risikovægtede eksponeringer
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Kilde: Finanstilsynet i Danmark og Norge, Finansinspektionen og ECB.

EU-stresstesten tog udgangspunkt i den justerede egentlige
kernekapital fra AQR. De deltagende danske koncerner hav
de alle en god margin til stresstestens kapitalkrav i både ba
sis- og stressscenariet, jf. figur B. Resultaterne af EU-stress
testen og AQR understøtter Nationalbankens vurdering af,
at de store danske koncerner er robuste.
Blandt de lande, hvor de væsentligste tilsynsopgaver
4. november overgik til den fælles, europæiske tilsynsmeka
nisme, viste stresstesten og AQR, at 25 koncerner ikke var

1.
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i stand til at opfylde kravene.1 Af disse havde 12 allerede
forbedret deres kapitalisering tilstrækkeligt gennem 2014 til
at dække kapitalbehovet. Yderligere fem var i løbet af 2014
underlagt en restruktureringsplan, hvori deres kapitalbehov
bliver håndteret. Ved offentliggørelsen havde otte koncer
ner således fortsat behov for tilførsel af kapital. Disse vil i
november 2014 udarbejde kapitalplaner, der sigter mod at
styrke kapitaliseringen inden for de kommende måneder.

Kravet i AQR og stresstestens basisscenarie var en egentlig kernekapitalprocent på 8, mens kravet i stressscenariet var 5,5 pct.
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Fortsat

Boks 2.3

Resultater af EU-stresstesten

Figur B

Egentlig kernekapital, pct. af risikovægtede eksponeringer
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Anm.: Danske koncerner er markeret med lilla, mens øvrige nordiske koncerner er markeret med rød. Den orange linje er stresstestens kapital
krav på 5,5 pct. egentlig kernekapital i forhold til risikovægtede eksponeringer. Figuren afspejler, at tre koncerner efter offentliggørelsen
26. oktober har opdateret deres resultater.
Kilde: EBA.

være lav de kommende år. Det mindsker institut
ternes muligheder for at øge indtjeningen. Den
seneste udlånsundersøgelse fra Nationalbanken
for 3. kvartal 2014 viser, at de danske husholdnin
gers efterspørgsel efter kredit er svagt stigende,
mens tendensen er mere uklar for erhverv.
I 1. halvår 2014 steg indtjeningen og egenkapi
talforrentningen i både de systemiske og ikke-
systemiske pengeinstitutter. For de systemiske
institutter var stigningen dog hovedsageligt dre
vet af engangsindtægter fra salget af NETS A/S og
Jyske Banks overtagelse af BRFkredit, jf. figur 2.5.
For de ikke-systemiske institutter var egenkapi
talforrentningen væsentligt højere i 1. halvår 2014
end i 2. halvår 2013. Fremgangen var drevet af et
stort fald i nedskrivningerne. Især for ikke-syste
miske institutter med relativt høje nedskrivninger
er der en tendens til, at nedskrivningerne øges
væsentligt i 2. halvår. En forklaring på dette kan
være, at institutterne foretager en mere grundig
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Udlån fra penge- og realkreditinstitutter

Figur 2.4
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Anm.: Kvartalsvise observationer for udlån til erhverv og hus
holdninger. Fra og med 3. kvartal 2013 er figuren baseret
på ny og mere detaljeret MFI-statistik. Effekterne af over
gangen på ovenstående dataserier er begrænset.
Kilde: Danmarks Nationalbank.
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Egenkapitalforrentning (korrigeret for ekstraordinær indtjening fra salg af Nets A/S
og Jyske Banks overtagelse af BRFkredit)

Figur 2.5
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Anm.: Egenkapitalforrentningen er beregnet som halvårets resultat efter skat i procent af den gennemsnitlige egenkapital. Den gennemsnitlige
egenkapital er opgjort som et gennemsnit af egenkapital primo og ultimo halvåret. De stiplede linjer angiver forrentningen justeret for
indtægterne fra salget af NETS A/S samt Jyske Banks overtagelse af BRFkredit i 1. halvår 2014.
Kilde: Finanstilsynet og egne beregninger.

gennemgang af deres låneporteføljer ved årets
afslutning. Der er fortsat stor spredning i indtje
ningen for de ikke-systemiske institutter, men kun
et enkelt institut havde negativ egenkapitalfor
rentning i 1. halvår 2014.

Institutterne har de seneste år iværksat en række
tiltag i form af bl.a. medarbejderreduktion og
filiallukning for at reducere omkostningerne og
derigennem forbedre indtjeningen. Flere af disse
tiltag må ventes kun langsomt at slå igennem. Det

Indtægter og omkostninger, indeks 2006 1. halvår = 100

Figur 2.6
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Anm.: Indtægter består af netto rente- og gebyrindtægter, kursreguleringer, andre driftsindtægter, resultat af kapitalandele i associerede og til
knyttede virksomheder samt resultat af aktiviteter under afvikling. Omkostninger består af udgifter til personale og administration, af- og
nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver samt andre driftsudgifter. De stiplede linjer angiver indtægterne justeret for salget
af NETS A/S samt Jyske Banks overtagelse af BRFkredit i 1. halvår 2014.
Kilde: Finanstilsynet og egne beregninger.
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Gennemsnitlige ind- og udlånsrenter

Figur 2.7
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Anm.: Beregningen omfatter ind- og udlån i danske kroner. Seneste observation er september 2014. Fra og med september 2013 er figurerne
baseret på ny og mere detaljeret MFI-statistik. Effekterne af overgangen på ovenstående dataserier er begrænset.
Kilde: Danmarks Nationalbank.

samlede omkostningsniveau har været stort set
uændret de seneste år, jf. figur 2.6. Regnskaber for
tredje kvartal 2014 peger dog i retning af lavere
omkostninger.
Nettorenteindtægterne faldt en smule i 1.
halvår 2014 bl.a. som følge af en indsnævring af
forskellen mellem ud- og indlånsrenterne og be
grænset låneefterspørgsel, jf. figur 2.7.
Spændet mellem de gennemsnitlige udlånsren
ter og pengemarkedsrenten, udlånsmarginalen,
har vist en faldende tendens de seneste to år, jf. fi
gur 2.8. Udviklingen skal ses i lyset af stagnerende
udlånsvolumen, hvor institutterne i stigende grad
konkurrerer på priserne. En del af udlånsmargina
len kan betragtes som en præmie for den kreditri
siko, institutterne påtager sig, når de yder et lån.
Den øgede priskonkurrence indebærer en risiko
for, at institutterne ikke indregner en tilstrækkelig
høj kreditrisikopræmie i renten på deres udlån.
Det kan på sigt føre til, at marginalen ikke kan
dække de forventede kreditrisikotab.
Indlånsmarginalen har været stort set uændret
siden medio 2012, hvor pengemarkedsrenten har
ligget omkring nul. Den fortsat negative indlåns
marginal presser indtjeningen, især for pengein
stitutter med indlånsoverskud.

RISIKO FOR PRES PÅ KREDITKVALITETEN
Den øgede konkurrence kan give sig udslag i
svækkede kreditstandarder for udlån. National
bankens seneste udlånsundersøgelser viser en
begyndende tendens hertil, særligt for erhverv.7
Lempelserne er sket med henvisning til konkur
renternes adfærd og kommer til udtryk gennem
ændringer i priserne på lån, og over for erhverv
også gennem lempede krav til sikkerhedsstillelse.
Den høje udlånsvækst i pengeinstitutterne forud
for finanskrisen skete på bekostning af kreditkvali
teten, og det er vigtigt, at dette ikke gentager sig.
I de systemiske pengeinstitutter er nedskriv
ningerne på udlån til både private og erhverv
faldet siden 2012. Udviklingen fortsatte i 1. halvår
2014, og nedskrivningerne er nu på det laveste
niveau siden 2007. Nedskrivninger på erhvervs
udlån faldt for langt de fleste brancher. De lavere
nedskrivninger på erhverv for både de systemi
ske og ikke-systemiske pengeinstitutter skal ses i
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7

Nationalbankens udlånsundersøgelse er relativ ny og kan endnu ikke
danne baggrund for en vurdering af udviklingen i kreditvilkår over
en konjunkturcykel. Erfaringer fra andre lande viser, at kreditpolitik
ken er blevet strammet langt oftere, end den er lempet. Dermed kan
kreditpolitikken i udlånsundersøgelsens resultater fremtræde mere
restriktiv, end den faktisk er, jf. Kim Abildgren og Andreas Kuchler,
Pengeinstitutter, kredit og konjunkturer, Danmarks Nationalbank,
Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2013, Del 2.

Gennemsnitlige ind- og udlånsmarginaler

Figur 2.8
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Anm.: Udlånsmarginalen er beregnet som forskellen mellem den gennemsnitlige udlånsrente og T/N pengemarkedsrenten (månedsgennem
snit). Indlånsmarginalen er beregnet som forskellen mellem T/N pengemarkedsrenten (månedsgennemsnit) og den gennemsnitlige
indlånsrente. Beregningen omfatter ind- og udlån i danske kroner. Seneste observation er september 2014. Fra og med september 2013
er figurerne baseret på ny og mere detaljeret MFI-statistik. Effekterne af overgangen på ovenstående dataserier er begrænset.
Kilde: Danmarks Nationalbank.

sammenhæng med, at det faktiske antal virksom
hedskonkurser er faldet gennem 2014. Niveauet
for konkurser er dog fortsat højt i et længere
perspektiv. I det seneste år har der været flest
konkurser inden for handel. Billedet genfindes i
konkurssandsynlighederne for 2014 i Nationalban
kens konkursindikatormodel, som generelt viser
et fald i forhold til 2013 inden for alle brancher.
Det lave renteniveau bidrager til at lette gælds
serviceringen for låntager. Ved et højere renteni
veau må det, alt andet lige, forventes, at andelen
af erhvervskunder, der har problemer med at
servicere gælden, vil stige. Særligt i brancher, der
i forvejen er under pres.
Efter at have været faldende i 1. halvår 2014
har flere pengeinstitutter haft stigende nedskriv
ninger på landbrug i 3. kvartal 2014. Landbrugs
erhvervet er fortsat udfordret af lav indtjening
og høj gældsætning.8 I løbet af 2014 er situati
onen forværret af faldende afsætningspriser på
verdensmarkedet bl.a. som følge af det russiske
importforbud for landbrugsvarer fra EU. De for

8
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værrede afsætningsmuligheder har bevirket, at en
del af branchen ikke har kunnet servicere gælden
eller har haft behov for likviditetsstøtte til trods
for det lave renteniveau. Inden for de seneste 10
år har der dog flere gange været udsving i land
brugets afsætningspriser af samme størrelsesor
den som faldet i 2014, og i et længere perspektiv
er de nuværende prisniveauer ikke unormale.
For realkreditinstitutterne er nedskrivningerne
uændret på et meget lavt niveau. Restancerne på
realkreditlån er aftaget de seneste år, dog med
betydelige geografiske forskelle i udviklingen.
Efter de gældende regnskabsregler skal et ud
lån først nedskrives, når der er objektiv indikation
på værdiforringelse. I 2018 forventes nye interna
tionale regler at træde i kraft, hvorefter nedskriv
ningerne ikke kun vil afspejle kredittab, der følger
af allerede indtrådte begivenheder, men også
forventede kredittab der relaterer sig til forvente
de fremtidige begivenheder, jf. boks 2.4.

En analyse af landbruget kan findes i Erik Haller Pedersen, Birgitte
Vølund Buchholst og Peter Askær Drejer, Dansk Landbrug, Danmarks
Nationalbank, Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2014.
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Nye regler om nedskrivning af udlån fra 2018
International Accounting Standards Board, IASB, færdig
gjorde i juli 2014 en ny standard for den regnskabsmæssige
behandling af finansielle instrumenter, IFRS 9. Et centralt
element i standarden er en ny model for nedskrivning af
udlån. Standarden fastsætter desuden en ny model for
klassifikation og måling af finansielle instrumenter samt
nye krav til regnskabsmæssig sikring, der skal skabe større
overensstemmelse mellem regnskab og risikostyring. Stan
darden træder som udgangspunkt i kraft fra 1. januar 2018,
men vil først finde obligatorisk anvendelse for børsnoterede
virksomheder i EU, hvis den godkendes af Europa-Kommis
sionen.
Den nuværende model for nedskrivning af udlån er ba
seret på en såkaldt incurred loss-tilgang, hvor der først ind
regnes et kredittab i resultatopgørelsen, når der foreligger
objektiv indikation for værdiforringelse, OIV. Hensigten med
indførelsen af dette kriterie var at begrænse mulighederne
for at opbygge skjulte reserver, der kunne anvendes til at
udjævne resultaterne i dårlige tider. Det har omvendt givet
mulighed for at udskyde indregningen af kredittab. Selv om
faktisk misligholdelse ikke har været en betingelse for ned
skrivning, har der i nogle lande været praksis for at udskyde
indregningen af en nedskrivning, indtil der forelå faktisk
misligholdelse. Under finanskrisen er incurred loss-tilgan
gen derfor blevet kritiseret for, at indregningen af kredittab
skete ”too little, too late”.
Den nye model for nedskrivning af udlån er baseret på
en såkaldt expected loss-tilgang. Det har været hensigten
at skabe en mere fremadskuende model, hvor et kreditin
stitut allerede fra det tidspunkt, hvor det yder et lån, skal
påbegynde at estimere og indregne et forventet kredittab
for det pågældende lån. Instituttet skal på hver balancedag
opdatere sine estimater for de forventede kredittab, så
dets regnskaber løbende kommer til at afspejle udviklingen
i kreditrisikoen på udlånene over tid. Estimaterne for de
forventede kredittab skal baseres på alt relevant tilgængelig
information, dvs. ikke kun historisk og aktuel information,
men også relevant fremadskuende information. Nedskriv
ningerne vil således ikke være begrænset til kun at omfatte
kredittab, der følger af allerede indtrådte begivenheder,
men også effekter af forventede fremtidige begivenheder.
Modellen skelner mellem to forskellige estimater for
forventede kredittab, henholdsvis et 12-måneders estimat
og et estimat for det forventede kredittab over løbetiden.
12-måneders estimatet skal afspejle det forventede kredit
tab som følge af misligholdelse inden for de kommende 12
måneder, mens det forventede kredittab over løbetiden skal
afspejle det forventede kredittab som følge af alle potentiel
le misligholdelser i lånets forventede restløbetid. 12-måne
ders estimatet vil således være en delmængde af det forven
tede kredittab over løbetiden. Estimaterne skal opgøres ved
anvendelse af en sandsynlighedsvægtet metode, og tabene
skal diskonteres med lånets effektive rente (eller en approk
simation heraf), så estimatet for det forventede tab afspejler
nutidsværdien på balancedagen.
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For alle udlån, hvor der ikke er sket en signifikant ændring
af kreditrisikoen siden udstedelsen, skal der indregnes en
nedskrivning svarende til 12-måneders estimatet for det
forventede kredittab. Det gælder også nyudstedte lån. Hvis
instituttet på et senere tidspunkt vurderer, at der er sket
en signifikant stigning i kreditrisikoen siden udstedelsen,
og at kreditrisikoen ikke længere kan betragtes som lav,
skal nedskrivningen af det pågældende lån forøges, så den
kommer til at afspejle det forventede kredittab over lånets
fulde løbetid. Størrelsen af nedskrivningen på et lån vil
således ikke kun afhænge af den aktuelle sandsynlighed for,
at låntager vil misligholde lånet, men også af, om der er sket
en forværring af låntagers misligholdelsessandsynlighed i
forhold til forventningerne ved udstedelsen. Denne vurde
ring kan forventes at blive et kritisk skøn ved opgørelsen af
institutternes nedskrivningsbehov i praksis, da overgangen
fra 12-måneders estimatet til estimatet for løbetiden kan
være forbundet med en såkaldt ”cliff-effekt”.
Ved udviklingen af den nye nedskrivningsmodel har IASB
arbejdet ud fra en antagelse om, at en del af renten på et
lån (kreditrisikopræmien) er instituttets kompensation for
det forventede kredittab på långivningstidspunktet, men
at renten ikke vil tage højde for ændringer i det forventede
kredittab i efterfølgende perioder. Instituttet lider således
ikke noget økonomisk tab på långivningstidspunktet – heller
ikke hvis kreditrisikoen er høj – hvorimod efterfølgende
ændringer i kreditrisikoen vil give anledning til økonomiske
gevinster og tab. Denne tankegang kom tydeligt til udtryk i
IASB’s oprindelige forslag til en ny nedskrivningsmodel fra
november 2009, der forudsatte en klar skelnen mellem op
rindeligt forventede kredittab (som skulle amortiseres over
lånets løbetid) og efterfølgende ændringer i forventede kre
dittab (som skulle indregnes, når forventningerne ændrede
sig). Forslaget mødte dog kritik for at være forbundet med
betydelige operationelle vanskeligheder.
Den nye nedskrivningsmodel kan ifølge IASB ses som en
praktisk approksimation af det oprindelige forslag fra no
vember 2009. Det forhold, at der for nye lån skal indregnes
en nedskrivning svarende til 12-måneders estimatet for det
forventede kredittab, betyder, at ydelsen af nye lån vil være
forbundet med et såkaldt ”dag-1-tab” (den bogførte værdi
af lånet vil umiddelbart efter udstedelsen være lavere end
dets økonomiske værdi). Dette ”dag-1-tab” kan ses som en
modvægt til den systematiske overvurdering af renteind
tægterne, der kan følge af, at rentebetalingerne på et lån
indtægtsføres fuldt ud, selv om en del af rentebetalingerne
udgør instituttets kompensation for forventede kredittab,
der måske først materialiserer sig i en senere periode.
Indregningen af 12-måneders estimatet for det forventede
kredittab kan således ses som en tilnærmet periodisering af
det oprindeligt forventede kredittab.
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Eksempel
Den nye model for nedskrivning af udlån kan illustreres
med følgende eksempel. En bank yder et 5-årigt stående
lån på 100.000 kr. Renten er fastsat til 5 pct. p.a. Banken har
estimeret sandsynligheden for misligholdelse inden for de
første 12 måneder (PD 12 mdr.) til 1,0 pct. I tilfælde af mis
ligholdelse forventes alle fremtidige betalinger at være tabt.
Nutidsværdien af de fremtidige betalinger udgør 100.000
kr., og banken kan derfor opgøre den initale nedskrivning
på udstedelsestidspunktet til 1.000 kr., jf. tabel A.
Banken modtager årligt 5.000 kr. i rente, som indregnes i
resultatopgørelsen. Ved udgangen af år 1 vurderer banken,
at sandsynligheden for misligholdelse inden for de kommen
de 12 måneder er uændret på 1,0 pct. Nedskrivningssaldo
en forbliver derfor uændret på 1.000 kr.
Ved udgangen af år 2 vurderer banken, at sandsynlighe
den for misligholdelse inden for de kommende 12 måneder
er faldet til 0,8 pct. Nedskrivningssaldoen reduceres derfor
til 800 kr.

Ved udgangen af år 3 konstaterer banken, at der er sket en
signifikant stigning i sandsynligheden for misligholdelse.
Banken skal derfor indregne et forventet tab på basis af
sandsynligheden for misligholdelse i den resterende løbetid.
Banken estimerer sandsynligheden for misligholdelse i år
4 til 5,0 pct. og sandsynligheden for misligholdelse i år 5 til
10,0 pct. Sandsynligheden for misligholdelse i restløbetiden
kan derfor opgøres til 14,5 pct. (= 1-(1-0,05)*(1-0,10)), og
nedskrivningssaldoen forøges til 14.500 kr.
Ved udgangen af år 4 vurderer banken, at sandsynlighed
for misligholdelse i år 5 er uændret på 10,0 pct. Men som
følge af løbetidsforkortelsen reduceres nedskrivningssaldo
en til 10.000 kr.
I løbet af år 5 går låntager konkurs. Banken forventer
hverken at modtage rente eller konkursdividende, da alle
låntagers aktiver er pantsat til anden side. Nedskrivningssal
doen forøges derfor til 100.000 kr., således at den bogførte
værdi af udlånet er 0 kr.

Tabel A: Eksempel på behandling af udlån under ny model for nedskrivning (IFRS 9)
Kon
traktuelle
betalinger

Nutidsværdi

PD 12
mdr.,
pct.

NedPD rest
løbetid, skrivningssaldo
pct.

Bogført
værdi

Ændring
i ned
skrivning

Resultat
Rente påvirkning
(netto)
indtægt

0

-100.000

100.000

1,0

1.000

99.000

1.000

-1.000

1

5.000

100.000

1,0

1.000

99.000

0

5.000

5.000

2

5.000

100.000

0,8

800

99.200

-200

5.000

5.200

3

5.000

100.000

5,0

14,5

14.500

85.500

13.700

5.000

-8.700

4

5.000

100.000

10,0

10,0

10.000

90.000

-4.500

5.000

9.500

5

105.000

0

100,0

100,0

100.000

0

90.000

0

-90.000

Tidspunkt

-80.000

Anm.: Det antages, at renten tilskrives og forfalder ultimo året, og at lånet er uden transaktionsomkostninger eller gebyrer. Lånets effektive
rente svarer derfor til den pålydende rente.

Ovenstående eksempel viser, hvordan den nye model for
nedskrivning af udlån skaber en tæt relation mellem udvik
lingen i den estimerede kreditrisiko og bankens regnskab.
Under den nuværende nedskrivningsmodel vil ”cliff-effekten”
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typisk være større, da kredittabet først indregnes, når der er
OIV, jf. tabel B, der baseres på samme forudsætninger som
ovenfor.
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Tabel B: Eksempel på behandling af udlån under nuværende model for nedskrivning (IAS 39)

OIV

0

-100.000

Nej

0

100.000

0

1

5.000

Nej

0

100.000

0

5.000

5.000

2

5.000

Nej

0

100.000

0

5.000

5.000

3

5.000

Nej

0

100.000

0

5.000

5.000

4

5.000

Nej

0

100.000

0

5.000

5.000

5

105.000

Ja

100.000

0

100.000

0

-100.000

Tidspunkt

Nedskrivningssaldo Bogført værdi

Ændring i
nedskrivning Renteindtægt

Resultat
påvirkning
(netto)

Kontraktuelle
betalinger

0

-80.000

Anm.: Eksemplet tager ikke højde for en eventuel effekt af gruppevise nedskrivninger i henhold til IAS 39. Hvis ændringer i sandsynligheden for
misligholdelse kan henføres til observerbare data, der indikerer, at der er sket et fald i de forventede betalinger fra en gruppe af udlån,
som ikke kan henføres til enkelte udlån, vil banken skulle foretage en gruppevis nedskrivning.

HØJE BELÅNINGSGRADER KAN ØGE DE REAL
ØKONOMISKE UDSVING OG PÅVIRKE DEN FI
NANSIELLE STABILITET
De danske husholdningers nettoformue er steget
betydeligt over de seneste 15 år og svarer i gen
nemsnit til niveauet i andre EU-lande. Udviklingen
i nettoformuen dækker over, at både bruttofor
mue og -gæld for danske husholdninger er noget
større end i andre EU-lande.
Den Internationale Valutafond, IMF, har i løbet
af 2014 besøgt Danmark for at gennemføre en
vurdering af den finansielle sektor, som led i IMF’s
såkaldte Financial Sector Assessment Program,
FSAP, og en vurdering af den økonomiske og
finansielle udvikling, en såkaldt Artikel IV-konsul
tation. Begge er en del af IMF’s løbende vurde
ring af medlemslandenes finansielle sektorer og
økonomier.9 I en pressemeddelelse fra september
2014 med de foreløbige resultater fra undersø
gelserne fremhævede IMF bruttogælden som en
vigtig sårbarhed for den danske realøkonomi.10

Nationalbanken har løbende analyseret de mulige
effekter på realøkonomien og den finansielle
stabilitet af en høj bruttogæld. Større bruttogæld
kan være forbundet med en vis risiko, navnlig hvis
kreditgivningen ikke er styret godt, fx i forhold til
husholdningernes indkomst og formue. Fordelin
gen af gælden på husholdninger er generelt sund,
da det er husholdninger med høje indkomster og
store formuer, der hæfter for størstedelen af gæl
den.11 De fleste husholdninger vil kunne servicere
deres gæld selv under et økonomisk tilbageslag,
og den høje bruttogæld vurderes ikke at udgøre
en alvorlig direkte trussel mod finansiel stabilitet.
Høje belåningsgrader kan dog forstærke
konjunkturbevægelserne i dansk økonomi med
potentielle indirekte konsekvenser for finansiel
stabilitet gennem effekter på bl.a. virksomheder
ne. For eksempel nedsatte husholdninger med
høje belåningsgrader deres forbrug mere under
finanskrisen end husholdninger med lavere belå
ningsgrader.

9

11 Asger Lau Andersen, Charlotte Duus og Thais Lærkholm Jensen,
Husholdningernes gæld og forbrug under finanskrisen, Danmarks
Nationalbank, Kvartalsoversigt, 1. kvartal 2014 og Asger Lau Ander
sen, Charlotte Duus og Thais Lærkholm Jensen (2014), Household
leverage and consumption during the financial crisis – evidence
from Danish microdata, Danmarks Nationalbank, Working paper, nr.
89/2014.

IMF’s bestyrelse besluttede i 2013, at den danske finansielle sektor
fremadrettet kategoriseres som systemisk vigtig. Det betyder, at IMF
fremover gennemfører en Artikel IV-konsultation for Danmark hvert
år, mod tidligere hvert andet år, og en FSAP regelmæssigt hvert femte
år.

10 Pressemeddelelse kan findes på Nationalbanken.dk.
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Belåningsgrad, grænser for belåningsgrad
og samspil med låneformer
Finanstilsynet offentliggjorde i september 2014
sit forslag til en tilsynsdiamant for realkreditin
stitutter. Det er et godt initiativ, at der nu etable
res en tilsynsdiamant for realkreditten, som det
allerede kendes for pengeinstitutter. Forslaget til
en tilsynsdiamant indeholder en begrænsning af
afdragsfrihed på porteføljeniveau for realkredit
institutter, jf. boks 2.5. Realkreditinstitutter har
ydet mange husholdninger afdragsfrie lån helt ud
til lånegrænsen på 80 pct. Det giver sårbarhed i
realkreditsystemet ved faldende boligpriser. Det
er afgørende, at realkreditsystemet indrettes, så
obligationernes sikkerhed bevares, og systemet

også er robust i perioder med faldende boligpri
ser. Nationalbanken anbefaler, at der som supple
ment til tilsynsdiamanten gennemføres lovgivning
om nedsættelse af lånegrænsen for afdragsfrie
lån – som andel af boligens værdi på belånings
tidspunktet. Det bør gælde for afdragsfrie lån, der
ligger til sikkerhed for udstedelse af SDO, SDRO
og RO fra penge- og realkreditinstitutter. Derved
vil låntagerne over tid automatisk opbygge en vis
afstand til belåningsgrænserne. Det vil yderligere
understrege den høje sikkerhed i realkreditsy
stemet, også ved store boligprisfald. Pengein
stitutterne bør derimod ikke begrænses i at yde
afdragsfrie lån, hvis de finansieres på anden måde
end ved udstedelse af SDO.

Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter
Finanstilsynet offentliggjorde i september 2014 sit forslag til
en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter. Tilsynsdiamanten
indeholder fem pejlemærker, der sætter grænser for institut
ternes risiko og skal fungere som en tidlig advarsel, hvis det
enkelte institut går i retning af at tage for meget risiko.
Ved overskridelse af et eller flere af diamantens pejle
mærker kan Finanstilsynet efter individuel vurdering give
det pågældende institut en offentlig risikooplysning. I mere
alvorlige tilfælde kan instituttet blive pålagt at udarbejde en
redegørelse, og i sidste ende kan Finanstilsynet give institut
tet et påbud om at reducere sin risiko.

Boks 2.5

De fem pejlemærker vedrører omfanget af store eksponerin
ger, udlånsvækst, låntagers renterisiko, lån med kort finan
siering og andelen af lån med afdragsfrihed, jf. figuren. Det
er alle områder, der kan give anledning til forhøjet risiko.
Diamanten ændrer dog ikke ved, at det er institutterne selv,
der først og fremmest bærer ansvaret for deres risikostyring.
Som udgangspunkt gælder pejlemærkerne fra 2018,
men for at give realkreditinstitutterne tilstrækkelig tid til at
tilpasse sig vil pejlemærkerne for afdragsfrihed og lån med
kort finansiering først gælde fra 2020.

Illustration af Finanstilsynets forslag til tilsynsdiamant for realkreditinstitutter
Udlånsvækst:
Udlånsvæksten til hver af sektorerne:
Private boligejere, boligudlejningsejendomme,
landbrugsejendomme og andet erhverv < 15 pct. pr. år

Store eksponeringer:
Summen af de
20 største eksponeringer
< egentlig kernekapital.

Lån med kort finansiering:
Andelen af udlån, der
refinansieres < 15 pct. pr. halvår.

Låntagers renterisiko:
Andelen af lån, hvor Loantovalue, LTV,
overstiger 75 pct. af lånegrænsen, og
hvor renten kun er låst fast i op til 2 år,
skal være mindre end 30 pct. Gælder
kun lån til private og lån til
boligudlejningsejendomme.

Afdragsfrihed på lån til private:
Andelen af lån med afdragsfrihed må
maksimalt udgøre 55 pct. af lånemassen
i LTVbåndet over 75 pct. af lånegrænsen.

Kilde: Finanstilsynet.
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Realkreditinstitutternes gennemsnitlige bidragssatser (venstre) og gennemsnitlige rente
inkl. bidrag (højre)
Pct.

Pct.

1,0

8,0

0,8

Figur 2.9
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Anm.: Seneste observation er september 2014.
Kilde: Danmarks Nationalbank.

Det Systemiske Risikoråd offentliggjorde i sep
tember en henstilling til regeringen om at sikre, at
der indføres en begrænsning på realkreditinstitut
ternes afdragsfrie boliglån ved høje belåningsni
veauer.12
Samtidig med tilsynsdiamanten har regeringen
foreslået et krav om 5 pct. udbetaling for hushold
ninger i forbindelse med boligkøb, jf. kapitel 5.
Ifølge forslaget er hensigten at modvirke prisbob
ler på boligmarkedet. Kravet er ifølge pengeinsti
tutterne på linje med nuværende praksis.
Nationalbanken finder, at forslaget er et posi
tivt initiativ, der understøtter fornuftige rammebe
tingelser for pengeinstitutter og låntagere. Med
et fast udbetalingskrav sikres husholdninger og
kreditinstitutter alt andet lige en lille buffer mod
boligprisfald. Det kan bidrage til at tage toppen
af forstærkede konjunkturbevægelser, som følger
af høje belåningsgrader. Det kræver dog, at
egenbetalingen også finder sted i praksis, dvs. at
lånegrænserne ikke generelt kan fraviges for de
berørte husholdninger, og at låntagere ikke i stor
stil anvender anden finansiering i stedet, herun
der pantebreve. Det vil fortsat være institutternes
ansvar, at de alene bevilger lån på baggrund af en
forsvarlig kreditvurdering.
Det bør ikke forventes, at et udbetalingskrav på
5 pct. kan begrænse en overoptimistisk boligef

terspørgsel, og lånegrænser er ikke velegnede til
hyppige justeringer som erstatning for en ansvar
lig økonomisk politik.
Realkreditinstitutterne har de seneste år gen
nem højere kursskæring og bidragssatser øget
låntagers tilskyndelse til afdrag på realkreditlån
og længere rentebindingsperiode. Bidragssat
serne lå således meget stabilt frem til 2011, men
er efterfølgende steget med 0,4 procentpoint i
gennemsnit for variabelt forrentede lån mod 0,2
procentpoint for fastforrentede lån, jf. figur 2.9
(venstre). De samlede låneomkostninger, givet
ved renten inkl. bidrag, har imidlertid været fal
dende gennem hele perioden, jf. figur 2.9 (højre).
Sammensætningen af den samlede udestående
mængde af realkreditudlån reagerer kun lang
somt på de ændrede prisincitamenter, og andelen
af udlånet med variabel forrentning og afdrags
frihed er kun langsomt på vej ned. Andelen af af
dragsfrie lån har ligget stort set uændret omkring
55 pct. siden 2012, jf. figur 2.10.
Der kan dog ses en tydelig tendens til et skift
mod variabelt forrentede lån med længere rente
binding i de seneste år for nye realkreditlån.

12 Det Systemiske Risikoråd, Henstilling om begrænsning af afdragsfri
hed på realkreditlån, offentliggjort 30. september 2014.
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Afdragsfrie realkreditlån til
ejerboliger og fritidshuse

Figur 2.10
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Anm.: Seneste observation er september 2014.
Kilde: Danmarks Nationalbank.

Belåningsgrad og samspil med boligpriser
Under den seneste højkonjunktur steg hushold
ningernes låntagning og boligformue kraftigt.
Højere boligpriser udvidede boligejernes mulig
heder for at optage lån mod sikkerhed i boligen.
For mange familier betød det højere prisniveau
desuden, at de optog større lån for at komme ind
på boligmarkedet. Da boligpriserne efterfølgende
begyndte at falde, steg belåningsgraden betyde
ligt. Det er Nationalbankens vurdering, at en mere
afdæmpet udvikling i boligpriserne i årene om
kring finanskrisen ville have resulteret i et mindre
kraftigt fald i det private forbrug under krisen.
Nationalbanken har på den baggrund anbe
falet en række tiltag, der skal bidrage til større
stabilitet på boligmarkedet.13 For det første er det
vigtigt, at boligejerne over tid opbygger friværdi i
deres boliger og dermed skaber en vis afstand til
belåningsgrænserne. Derigennem øges boligejer
nes finansielle modstandskraft.
For det andet vil en retablering af ejendoms
værdiskatten, så den følger boligpriserne, bidrage
til at stabilisere prisudviklingen og dermed kon
junkturerne til gavn for den finansielle stabilitet.
For det tredje vil en begrænsning af rentefra
draget kunne give bedre kapitalisering hos hus
holdningerne til gavn for den finansielle stabilitet.

13 Niels A. Dam, Tina S. Hvolbøl og Morten Hedegaard, Boligmarked i
flere hastigheder, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 3. kvartal
2014.
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Ændringer i kapitalafkastbeskatningen gennem en
nedsættelse af skatteværdien af rentefradraget vil
ifølge Nationalbankens beregninger have relativt
beskeden effekt på boligpriserne. Det gælder især
i den nuværende situation med de meget lave
renter, da ændringerne kun i begrænset omfang
vil påvirke husholdningernes rentebetalinger efter
skat.
LAV SÅRBARHED OVER FOR LIKVIDITETSSTRESS
Pengeinstitutternes likviditetssituation er fortsat
god, og institutterne har samlet set indlånsover
skud. Markedsfinansiering i form af obligations
udstedelser og finansiering fra kreditinstitutter
har været faldende siden 2008. Der udestod 26.
november 2014 4,1 mia. kr. ud af det samlede be
løb på 53,2 mia. kr., som Nationalbanken tildelte i
3-årige lån i 2012.
Alle pengeinstitutter havde ultimo september
2014 en likviditetsoverdækning, der lå væsentligt
over tilsynsdiamantens grænseværdi på 50 pct.14
Muligheden for at medregne sektorselskabsaktier
og udlån af god bonitet i likviditetsoverdæknin
gen ophørte 1. juli 2014, hvor Nationalbanken
normaliserede sikkerhedsgrundlaget, og sektor
selskabsaktier og institutternes udlån udgik heraf.
Også i et stressscenario, hvor institutterne ikke
kan refinansiere de 10 største aftaleindlån og al
lang seniorgæld med forfald i 2014-17, oprethol
der alle institutter en likviditetsoverdækning over
50 pct. ultimo 2017.
LCR
Europa-Kommissionen har nu vedtaget den dele
gerede retsakt, der definerer det fælleseuropæi
ske likviditetskrav Liquidity Coverage Ratio, LCR,
der bliver et bindende krav for kreditinstitutter
i EU, jf. boks 2.6.15 LCR skal opfyldes 60 pct. fra
1. oktober 2015 stigende til 100 pct. i 2018. De
danske systemiske institutter forventes at skulle
opfylde LCR 100 pct. fra 1. oktober 2015.16
Europæiske kreditinstitutter kan med de nye
regler holde op til 70 pct. af den krævede likvi

14 Likviditetsoverdækningen opgøres i henhold til § 152 i lov om finan
siel virksomhed, hvorefter pengeinstitutterne skal have tilstrækkelige
likvide midler til at dække mindst 10 pct. af de samlede gælds- og
garantiforpligtelser eller 15 pct. af de korte gældsforpligtelser.
15 Europa-Parlamentet og Rådet har dog stadig mulighed for at blokere
for vedtagelsen af den delegerede retsakt.
16 Det afventer dog en endelig beslutning fra aftaleparterne bag Bank
pakke 6.
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ditetsstødpude i dækkede obligationer, herun
der danske realkreditobligationer. I så fald skal
de resterende 30 pct. af den krævede stødpude
udgøres af statsobligationer, kontanter, indskud i
centralbanker mv. Det er fortsat vigtigt, at insti
tutterne holder en veldiversificeret portefølje af
likvide aktiver for at imødegå likviditetsrisici. Til
synsmyndighederne kan fastsætte yderligere krav
til diversifikationen af likviditetsstødpuden

– eksempelvis at beholdningen af realkreditobli
gationer skal fordeles på flere udstedere.
Med muligheden for at realkreditobligationer
kan udgøre op til 70 pct. af LCR-kravet, vil der ikke
være mangel på kronedenominerede aktiver til
institutternes likviditetsstødpuder. Danske kroner
er derfor ikke længere omfattet af undtagelses
bestemmelserne for valutaer med for få likvide
aktiver.

LCR – den delegerede retsakt

Boks 2.6

Liquidity Coverage Ratio, LCR, defineres som:
Likvide aktiver (likviditetsstødpuden)
Nettolikviditetsudstrømning over de kommende 30 dage i likviditetsstress
Likviditetsstødpuden består af forskellige aktivklasser, som pålægges forskellige haircuts ved indregning i
likviditetsstødpuden, jf. figuren nedenfor.

LCR – likvide aktiver
Niveau

Min. 60 pct.

Indhold

Haircut

• Kontanter og indskud i centralbanker
• Statsobligationer og andre fordringer på regeringer,
regionale eller lokale myndigheder mv.
• Fordringer på multilaterale udviklingsbanker og internationale
organisationer

0 pct.

• Dækkede obligationer (RO’er, SDRO’er, SDO’er)
(kreditvurdering svarende til mindst AA-)

7 pct.

• Dækkede obligationer (RO’er, SDRO’er, SDO’er)
(kreditvurdering svarende til mindst A-)

15 pct.

• Fordringer på regionale eller lokale myndigheder mv.
og erhvervsobligationer

15 pct.

• Asset-backed securities, erhvervsobligationer, aktier
og øvrige dækkede obligationer

25 - 50
pct.

Min. 30 pct.

1

2A
Maks. 40 pct.

Maks. 15 pct.

2B

Anm.: Tabellen er ikke udtømmende.

LCR skal opfyldes på både institut- og koncernniveau. Ni
veau 1-aktiverne skal som minimum udgøre 60 pct. af likvidi
tetsstødpuden, og heraf skal mindst halvdelen være niveau
1-aktiver, som ikke er dækkede obligationer. Porteføljen af
dækkede obligationer må samlet set maksimalt udgøre 70
pct. af likviditetsstødpuden.
For at kunne tælle med i niveau 1 skal realkreditobliga
tioner have en kreditvurdering svarende til mindst AA-, en
seriestørrelse på mindst 500 mio. euro og pålægges et krav
om ekstra sikkerhedsstillelse bag obligationerne (OC-krav)

på 2 pct. De tilsvarende krav til realkreditobligationer i
niveau 2A er en kreditvurdering svarende til mindst A-, en
seriestørrelse på mindst 250 mio. euro og et OC-krav på
7 pct. For niveau 2A-realkreditobligationer, som opfylder
kravet til kreditvurdering i niveau 1, nedsættes OC-kravet til
2 pct. Øvrige dækkede obligationer med en seriestørrelse
på mindst 250 mio. euro kan indgå i niveau 2B. OC-kravet er
her 10 pct., og der er et haircut på 30 pct.

Kilde: Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. .../.. af 10.10.2014 om supplerende regler til forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt
angår likviditetsdækningskrav for kreditinstitutter.
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Institutterne skal overholde LCR for alle valutaer
under ét, men sørge for en vis konsistens mellem
valutadenomineringen af likvide aktiver og netto
udstrømningen af likviditet. Tilsynsmyndighederne
kan fastsætte yderligere krav til LCR i signifikante
valutaer.17 I Sverige er der indført et nationalt
LCR-krav på 100 pct. i både euro og dollar for de
største institutter, mens Riksbanken yderligere
har anbefalet indførsel af et krav i svenske kroner
på 60 pct. Norges Bank har anbefalet et nationalt
LCR-krav på 60 pct. i norske kroner og på 100 pct.
i signifikante valutaer.18
Det er Nationalbankens vurdering, at de sy
stemiske kreditinstitutkoncerner enten allerede
opfylder en LCR på 100 pct. eller vil kunne foreta
ge de nødvendige tilpasninger frem mod oktober
2015.19 Blandt de ikke-systemiske institutter skal
enkelte foretage porteføljeomlægninger eller
erhverve flere likvide aktiver, inden kravet om en
LCR på 60 pct. kan opfyldes. Det er vigtigt, at dis
se institutter iværksætter de nødvendige tiltag nu
for at kunne leve op til kravet fra oktober 2015.
Refinansieringsrisici på realkreditobligationer
Folketinget vedtog 11. marts 2014 en lov om
betinget løbetidsforlængelse for de realkreditobli
gationer, der har en kortere løbetid end løbetiden
på de lån, som obligationerne finansierer. Siden
ikrafttrædelsen af loven i april 2014 er der ud
stedt rentetilpasningsobligationer med mulighed
for løbetidsforlængelse og såkaldt rentetrigger
for mere end 100 mia. kr. Merrenten for sådanne
obligationer var medio november mellem 2 og 4
basispoint. Merrenten har været faldende i takt
med, at der er blevet udstedt flere obligationer, jf.
figur 2.11.
Tidligere har der været en høj koncentration af
refinansiering af rentetilpasningsobligationer på
auktioner i 4. kvartal. Realkreditinstitutterne har
over de seneste år arbejdet på at sprede auk
tionerne på fire årlige terminer. Denne tendens
er fortsat i 2014. Spredning af refinansieringsbe
hovet reducerer risikoen for, at mange låntagere
på én gang får fastsat en høj rente og mindsker

Merrente på udvalgte 1-årige
realkreditobligationer med betinget
løbetidsforlængelse

Figur 2.11
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juni 2014

Nykredit, juli 15

august 2014

oktober 2014

Realkredit Danmark, april 15

Anm.: Merrenten er målt som forskellen på en 1-årig realkre
ditobligation med betinget løbetidsforlængelse og en
obligation med tilsvarende restløbetid uden betinget
løbetidsforlængelse fra henholdsvis Nykredit og Realkredit
Danmark. Seneste observation er 26. november 2014. Der
er tale om indikative renter baseret på relativt små obliga
tionsserier.
Kilde: Nationalbankens værdipapirstatistik, Nordea Analytics og
obligationernes endelige vilkår.

samtidig omfanget af obligationer, som på én
gang kan blive forlænget. Refinansieringsrisiko
en adresseres også i Finanstilsynets forslag til en
tilsynsdiamant for realkreditinstitutter gennem en
begrænsning af andelen af udlån, der refinansie
res pr. kalenderhalvår, jf. boks 2.5. Det er positivt,
at tilsynsdiamanten for realkreditten sikrer, at
arbejdet med at sprede auktionerne fortsætter.

17 En valuta siges at være signifikant, hvis de samlede passiver i den
pågældende valuta udgør mere end 5 pct. af balancen.
18 Jf. Finansiell stabilitet 2014:1 fra Riksbanken og Finansiell stabilitet
2014 fra Norges Bank.
19 De systemiske kreditinstitutkoncerner er her defineret som pengein
stitutter i Finanstilsynets gruppe 1 inkl. realkreditdelen af koncerner
ne.
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3
STRESSTEST AF
PENGEINSTITUTTERNES
KAPITALFORHOLD

SAMMENFATNING
Nationalbankens stresstest viser, at de systemiske
pengeinstitutter er robuste. De fem systemiske
institutter vil have en solid kapitaloverdækning
i forhold til minimumskravene i CRDIV/CRR i
samtlige af stresstestens scenarier. EU-stress
testen udført af Finanstilsynet og Den Europæiske
Banktilsynsmyndighed, EBA, viser også, at de
deltagende, store danske kreditinstitutkoncerner
er velkapitaliserede.1
I det hårdeste scenarie i Nationalbankens
stresstest vil nogle af de ikke-systemiske insti
tutter have behov for yderligere kapital. For at
leve op til minimumskravene vil disse institutter
tilsammen have et kapitalbehov svarende til ca. 2
pct. af de ikke-systemiske institutters risikovæg
tede eksponeringer. Det svarer til ca. 0,3 pct. af
stresstestpopulationens samlede risikovægtede
eksponeringer. Det er Nationalbankens vurdering,
at størrelsen og fordelingen på enkeltinstitutter
af kapitalbehovet ikke udgør en trussel mod den
finansielle stabilitet i Danmark, selv i det hårdeste
stressscenarie.
Hvis der skulle opstå et kapitalbehov, har
institutterne forskellige muligheder for at imøde
gå dette. De kan fx tilbageholde udbytte, rejse
kapital i markedet, nedbringe balancen, mindske
risici eller forbedre omkostningseffektiviteten.
For datterbanker i finansielle koncerner er der
desuden den mulighed, at kapital kan tilføres fra

1

EU-stresstesten omfattede Danske Bank, Jyske Bank, Nykredit
Realkredit og Sydbank. Nordea Bank Danmark indgik som del af det
svenske moderselskab.
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moderselskabet. For nogle institutter kan fusion
også være en mulighed.

RESULTATER
Nationalbankens stresstestmodel giver mulighed
for en generel vurdering af, hvor robuste danske
pengeinstitutters kapitalisering er i forskellige
makroøkonomiske scenarier. I stresstesten indgår
fem systemiske og ti ikke-systemiske institutter,
der tegnede sig for henholdsvis 85 og 8 pct. af de
danske pengeinstitutters udlån og garantier me
dio 2014.2 Analysen tager udgangspunkt i penge
institutternes halvårsregnskaber for 2014. Institut
ternes resultatopgørelser og balancer fremskrives
til og med 4. kvartal 2016, dvs. at stresstestperi
oden løber over 2,5 år. Fremskrivningen udføres
i tre scenarier (grundforløb, lavvækst og hård
recession), jf. figur 3.1 (venstre). På baggrund af
det kraftige makroøkonomiske stød vil nedskriv
ningerne stige betydeligt i scenariet med hård
recession, jf. figur 3.1 (højre).
I kapitlets tekniske bilag er stresstestmodellens
opbygning, antagelser og de makroøkonomiske
scenarier uddybet.
KAPITALFORHOLD
I stresstesten holdes institutternes kapital i frem
skrivningsperioden op imod to kapitalkrav, et rødt
og et gult krav. Det røde krav er minimumskra

2

Populationen er Finanstilsynets gruppe 1 og 2 eksklusiv Saxo Bank, jf.
bilag 1.
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BNP-vækst (venstre) og årlige nedskrivningsprocenter (højre)

Figur 3.1
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Anm.: I figuren til højre er nedskrivninger beregnet i procent af udlån og garantier før nedskrivninger. Den historiske serie frem til 2013 er ba
seret på pengeinstitutter i Finanstilsynets gruppe 1-3. De estimerede nedskrivningsprocenter i 2014-16 er beregnet som et vægtet gen
nemsnit for de 15 pengeinstitutter i stresstesten. Der er anvendt institutspecifikke nedskrivningsprocenter i beregningerne, jf. Danmarks
Nationalbank, Finansiel stabilitet, 2012, kapitel 8.
Kilde: Cato Baldvinsson, Torben Bender, Kim Busch-Nielsen og Flemming Nytoft Rasmussen, Dansk Bankvæsen, 5. udgave, Forlaget Thomson
(2005), Finanstilsynet, Danmarks Statistik og egne beregninger.

vene i CRDIV/CRR.3 Det gule krav er de samlede
kapitalkrav forstået som det røde krav plus kravet
til solvensbehovstillægget og bufferkravene, jf.
figur 3.2. Overskridelse af det røde krav betyder,
at Finanstilsynet vil inddrage tilladelsen til at drive
pengeinstitutvirksomhed, medmindre instituttet
retablerer kapitalen inden for en fastsat kort tids
frist, mens overskridelse af det gule krav betyder,
at Finanstilsynet kan fastsætte dispositionsbe
grænsende tiltag og iværksætte en række tilsyns
processer. De to kapitalkrav er nærmere beskrevet
i kapitlets tekniske bilag.
For de institutter, der ikke lever op til et af
kravene, beregnes, hvor meget egentlig kerneka
pital instituttet behøver for igen at opfylde kravet.
Kapitalbehovet kan tolkes som størrelsen af den
kapital, instituttet skal have tilført i stresstestpe
rioden for at overholde det givne krav. For de
institutter, der har mere egentlig kernekapital end
nødvendigt for at overholde et af kravene, bereg
nes ligeledes kapitaloverdækningen i forhold til
kravet.

3
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Eksempel på stresstestens kapitalkrav
til egentlig kernekapital

Figur 3.2
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Anm.: Det røde krav er minimumskravene i CRDIV/CRR. Egentlig
kernekapital skal udgøre mindst 4,0 og 4,5 pct. i henholds
vis 2014 og 2015/16. Udover kravene til egentlig kerneka
pital omfatter det røde krav minimumsniveauer for kerneog basiskapital på henholdsvis 6 og 8 pct. Det gule krav er
rødt krav plus solvensbehovstillægget, der illustrativt er sat
til 3 pct., SIFI-kravet og kapitalbevaringsbufferen.

Minimumskravet til egentlig kernekapital er 4,5 pct. af de risiko
vægtede eksponeringer fra 2015. Minimumskravene til kerne- og
basiskapital er henholdsvis 6 og 8 pct. Et institut kan udstede hybrid
kernekapital og supplerende kapital til at opfylde minimumskravene
udover 4,5 pct. egentlig kernekapital. I stresstesten antages et even
tuelt kapitalbehov at blive dækket med egentlig kernekapital, da den
er fuldt ud tabsabsorberende.
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De systemiske institutters kapitaloverdækning

Figur 3.3
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Anm.: * De systemiske institutters samlede risikovægtede eksponeringer, RVE.
Kilde: Finanstilsynet og egne beregninger.

De systemiske institutter

De ikke-systemiske institutter

De fem systemiske institutter vil i alle stresstestens
scenarier have solid kapitaloverdækning i forhold
til det røde krav, jf. figur 3.3. I forhold til det gule
krav falder institutternes kapitaloverdækning også
i grundforløbet frem mod 2016. Det kan henføres
til de øgede kapitalkrav, hvor bl.a. indfasningen af
SIFI-kravene påbegyndes i 2015. I scenariet med
hård recession vil institutternes samlede kapital
overdækning i forhold til det gule krav være
knapt 4 pct. af de systemiske institutters samlede
risikovægtede eksponeringer i 2016.

I grundforløbet vil de ikke-systemiske institutter
samlet set have kapitaloverdækning i forhold til
det røde krav og et minimalt kapitalbehov i for
hold til det gule krav. Kapitalbehovet stiger, men
forbliver beskedent, i lavvækstscenariet, jf. figur
3.4. De ikke-systemiske institutter vil i scenariet
med hård recession have et kapitalbehov på om
kring 4 mia. kr. i forhold til det røde krav i 2016, jf.
tabel 3.1. Det svarer til ca. 2 pct. af de ikke-syste
miske institutters samlede risikovægtede ekspo
neringer – eller ca. 0,3 pct. af stresstestpopula

De ikke-systemiske institutters kapitaloverdækning eller -behov

Figur 3.4
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Anm.: * De ikke-systemiske institutters samlede risikovægtede eksponeringer, RVE.
Kilde: Finanstilsynet og egne beregninger.
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tionens samlede risikovægtede eksponeringer. I
forhold til det gule krav vil kapitalbehovet stige
med yderligere 2 mia. kr., og de ikke-systemiske
institutter får behov for ca. 6 mia. kr. mere kapital i
scenariet med hård recession i 2016.

Kapitalbehov i 2016, mia. kr.

Systemiske
institutter

Ikke-systemiske
institutter
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Tabel 3.1

Grund
forløb

Lav
vækst

Hård
recession

Rødt
krav

0

0

0

Gult
krav

0

0

0

Rødt
krav

0

0,3

4

Gult
krav

0,05

2

6
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TEKNISK BILAG:
NATIONALBANKENS STRESSTEST
Stresstesten har til hensigt at simulere udviklin
gen i pengeinstitutternes kapitalforhold i forskel
lige makroøkonomiske scenarier. Institutternes
resultatopgørelser og balancer fremskrives
ved hjælp af en række delmodeller. Modellerne
består af relationer mellem den makroøkonomi
ske udvikling på den ene side og institutternes
indtjening og nedskrivninger på den anden side.
Stresstesten bygger på en række antagelser og
afgrænsninger, bl.a. tages der ikke højde for
institutternes likviditetsrisici eller institutternes
direkte påvirkning af hinanden. I stresstesten
antages også, at der ikke er mulighed for ledel
sesindgreb i form af nedskæringer eller ekstra
ordinære reduktioner i forretningsomfanget.
Resultaterne fra stresstesten indgår i en bredere
funderet vurdering af udviklingen i institutternes
kapital og risici.
DELMODELLER
Stresstestmodellen er bygget op af en række del
modeller. I det følgende beskrives de forskellige
delmodeller og de bagvedliggende antagelser.
Basisindtjening
Basisindtjeningen er institutternes indtjening før
nedskrivninger. I modellen fremskrives de vig
tigste rentebærende indtægts- og udgiftsposter
samt de største af de øvrige indtægts- og udgifts
poster. Der er estimeret relationer mellem histori
ske renteindtægter og -udgifter og de renter, der
indgår i de makroøkonomiske scenarier. Derud
over er der estimeret institutspecifikke tillæg, der
afspejler institutternes forskellige forretnings
modeller, bl.a. kreditkvalitet på udlån, løbetider,
sikkerhedsstillelse mv.
Summen af de enkelte resultatposter giver en
samlet, estimeret basisindtjening for hvert kvartal
i fremskrivningsperioden.
Nedskrivninger
Institutternes nedskrivninger på udlån og ga
rantier er modelleret ved at estimere sammen
hænge mellem de historiske nedskrivninger for
husholdninger og seks erhverv på den ene side
og en række makroøkonomiske variable på den
anden side (makrofaktormodel). Resultaterne fra
nedskrivningsmodellerne holdes op mod resul
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tater fra modeller for sammenhængen mellem
regnskabsbaserede konkurssandsynligheder og
nedskrivningerne i brancherne.
Fremskrivning af institutternes nedskrivninger
er beskrevet i Nationalbankens Kvartalsoversigt
2012, 1. kvartal, del 2.
Balance og kapitalisering
Institutternes balance og kapital fremskrives hvert
kvartal ud fra følgende antagelser:
•• Instituttets gennemsnitlige risikovægt antages
konstant i hele fremskrivningsperioden.
•• For alle institutter antages en skattesats på 25
pct. og en udbytteandel på 25 pct. af resultat
efter skat.
•• Der defineres en tærskelværdi for institut
ternes egentlige kernekapital i pct. af risiko
vægtede eksponeringer (EK-pct.). Tærsklen
er instituttets gule krav plus 1 procentpoint.
Fremskrivningen af instituttets balance afhæn
ger af, hvor det ligger i forhold til tærskelvær
dien, samt om det genererer et positivt eller
negativt resultat efter skat og udbytte:
•• Ved positivt resultat og en EK-pct. over
tærsklen i det foregående kvartal overføres
resultatet efter skat og udbytte til egen
kapitalen. De samlede aktiver stiger pro
portionalt med egenkapitalen, således at
instituttets kapitalisering er uændret. Dvs.
instituttet bruger overskuddet til at øge
forretningsomfanget.
•• Ved positivt resultat og en EK-pct. under
tærsklen i det foregående kvartal overføres
resultat efter skat og udbytte til egenka
pitalen. De samlede aktiver er uændrede,
således at instituttets kapitalisering forbed
res. Dvs. instituttet bruger overskuddet til at
styrke kapitalen.
•• Ved negativt resultat overføres resultat
efter skat og udbytte til egenkapitalen. De
samlede aktiver reduceres også med resul
tat efter skat og udbytte. Dvs. instituttets
underskud mindsker kapitalen relativt mere
end forretningsomfanget og fører til, at
instituttets kapitalisering falder.
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SCENARIER
Institutternes kapitalforhold fremskrives i tre sce
narier. Grundforløbet er baseret på Nationalban
kens makroøkonomiske prognose, jf. Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2014. Grundforløbet er dog ikke

en prognose for institutternes kapitalforhold, da
modellen benytter en række konservative antagel
ser i fremskrivningen, jf. forrige afsnit.
De to øvrige scenarier indebærer negative stød
til den økonomiske udvikling og er henholdsvis et

Scenarier, udvalgte nøgletal

Tabel 3.2

2014

2015

2016

BNP, pct. år-år

0,8

1,7

2,0

Privat forbrug, pct. år-år

1,2

2,0

2,0

Eksportmarkedsvækst, pct. år-år

2,3

4,1

5,4

Ledighedsprocent

3,7

3,5

3,4

Huspriser, pct. år-år

2,7

2,6

3,2

-1,0

0,9

-2,7

-1,1

-2,4

-1,2

-4,4

-3,2

4,1

5,4

0,0

0,0

4,1

4,9

0,6

1,5

-2,7

-2,4

-5,3

-5,6

-4,4

-0,9

-6,1

-2,9

-3,5

-2,7

-5,5

-4,7

-10,1

5,0

-14,2

-0,4

5,1

7,8

1,6

4,4

-12,5

-8,0

-15,1

-11,2

Grundforløb

Lavvækst
BNP, pct. år-år
-, afvigelse fra grundforløbet, procentpoint
Privat forbrug, pct. år-år
-, afvigelse fra grundforløbet, procentpoint
Eksportmarkedsvækst, pct. år-år
-, afvigelse fra grundforløbet, procentpoint
Ledighedsprocent
-, afvigelse fra grundforløbet, procentpoint
Huspriser, pct. år-år
-, afvigelse fra grundforløbet, procentpoint

Hård recession
BNP, pct. år-år
-, afvigelse fra grundforløbet, procentpoint
Privat forbrug, pct. år-år
-, afvigelse fra grundforløbet, procentpoint
Eksportmarkedsvækst, pct. år-år
-, afvigelse fra grundforløbet, procentpoint
Ledighedsprocent
-, afvigelse fra grundforløbet, procentpoint
Huspriser, pct. år-år
-, afvigelse fra grundforløbet, procentpoint

Anm.: Årsgennemsnit. Ledigheden er angivet som andel af arbejdsstyrken.
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Stressscenarier

•• Den egentlige kernekapital skal udgøre mindst
4 pct. af de risikovægtede eksponeringer i
2014, stigende til 4,5 pct. fra 2015.
•• Kernekapitalen skal udgøre mindst 6 pct. af de
risikovægtede eksponeringer.
•• Basiskapitalen skal udgøre mindst 8 pct. af de
risikovægtede eksponeringer.

Boks 3.1

Lavvækst
Scenariet indebærer en fortsættelse af den lave økono
miske aktivitet de seneste år. Det private forbrug, de pri
vate investeringer og kontantprisen på boliger udvikler
sig mindre gunstigt end i grundforløbet.
Hård recession
Scenariet indebærer et kraftigt globalt stød til virksom
heds- og forbrugertilliden. Eksportmarkedsvæksten
reduceres i forhold til grundforløbet. Dansk økonomi
rammes af vigende tillid hos forbrugere og virksomheder,
hvilket resulterer i negative stød til det private forbrug,
de private investeringer og kontantprisen på boliger.

Hvis ét af de tre minimumskrav ikke opfyldes,
vil Finanstilsynet inddrage tilladelsen til at drive
pengeinstitutvirksomhed, medmindre institut
tet retablerer kapitalen inden for en fastsat kort
tidsfrist.
For danske institutter er det et krav, at sol
vensbehovstillægget skal opfyldes med egentlig
kernekapital eller anden ansvarlig kapital med
tabsabsorberende egenskaber.4 Derudover er der
indført flere bufferkrav, der ligeledes skal dækkes
af egentlig kernekapital.5
Hvis kravet til solvensbehovstillægget eller et
bufferkrav ikke overholdes, kan Finanstilsynet fast
sætte dispositionsbegrænsende tiltag og iværk
sætte en række tilsynsprocesser.
I stresstesten defineres et rødt og et gult kapi
talkrav, som er nærmere beskrevet i boks 3.2.

lavvækstscenarie og et scenarie med hård reces
sion, jf. boks 3.1. De negative stød til økonomien
indtræffer først i 2015.
Tabel 3.2 viser udvalgte nøgletal for de tre
scenarier, der er udarbejdet i samarbejde med
Finanstilsynet.
KAPITALKRAV
Reglerne i CRD IV/CRR fastsætter minimumskra
vene til institutternes kapitalisering. Reglerne
indebærer at:

Kapitalkrav i stresstesten

Boks 3.2

I stresstesten vurderes institutternes egentlige kernekapital1 i forhold til to krav, et rødt og et gult krav, jf. nedenstående
tabel. Det røde krav er minimumskravene i CRD IV/CRR. Det gule krav er rødt krav plus kravet til solvensbehovstillægget og
bufferkravene.
Rødt krav
••
••
••

Egentlig kernekapital skal udgøre mindst 4,0 og 4,5
pct. i henholdsvis 2014 og 2015/16.
Kernekapitalen skal udgøre mindst 6 pct.
Basiskapitalen skal udgøre mindst 8 pct.

Gult krav
••

Solvensbehovstillægget skal opfyldes med egentlig ker
nekapital og antages konstant i perioden.
I 2015 påbegyndes indfasningen af SIFI-kapitalkravet.
SIFI-kravet skal opfyldes med egentlig kernekapital og
udgør mellem 0,2 og 0,6 pct. i 2015 og mellem 0,4 og 1,2
pct. i 2016 for de systemiske institutter.
I 2016 påbegyndes indfasningen af kapitalbevarings
bufferen, som skal opfyldes med egentlig kernekapital.
Kravet er 0,625 pct. i 2016.

••

••

1.

Hybrid kernekapital og supplerende kapital, som institutterne holdt medio 2014, vil kunne benyttes til at opfylde minimumskravene til kerneog basiskapital i fremskrivningen.
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4

Jf. Finanstilsynets vejledning til lov om finansiel virksomhed § 124,
stk. 5 – Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg under 8+
metoden.

5

Jf. Finansiel stabilitet, 2. halvår 2013, bilag 3.
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SPECIALKAPITLER

4
LAVE RENTER
OG RISIKOTAGNING
PÅ DE FINANSIELLE
MARKEDER

INDLEDNING OG SAMMENFATNING
Længere perioder med rolige markedsforhold
og kursstigninger kan ende brat med kraftige
kursfald på tværs af aktivklasser. Kursfaldene kan
forplante sig gennem det finansielle system på
måder, som ofte er uforudsigelige. Under den
seneste finanskrise opstod der fx usikkerhed om,
hvilke aktører der havde solvensproblemer som
følge af tab relateret til det amerikanske bolig
marked. Det førte bl.a. til, at interbankmarkedet
brød sammen, og at omfattende tab og mar
kedsstress forplantede sig gennem det globale
finansielle system i årene efter 2007, jf. figur 4.1
(venstre).
Det aktuelt lave renteniveau, jf. figur 4.1 (høj
re), skyldes både den aktuelle pengepolitik og
mere langsigtede, strukturelle forhold. De sene
ste års rentefald har været sammenfaldende med
betydelige prisstigninger på finansielle aktiver.
Desuden har perioden været præget af lav mar
kedsvolatilitet og tegn på høj risikoappetit hos
investorerne. Kursstigningerne afspejler til en vis
grad den aktuelle pengepolitik i de største øko
nomier, der sigter mod at understøtte konjunktu
rerne ved at påvirke renter og risikopræmier. Det
er således forventeligt, at lave pengepolitiske
renter via rentekurven forplanter sig til højere
priser på langfristede finansielle og reale aktiver.
Nogle centralbankers opkøb af lange aktiver har
ligeledes bidraget til lavere lange renter. Men
den lave volatilitet og de lave risikopræmier har
også rejst spørgsmålet, om markedsaktører aktu
elt undervurderer finansielle risici og øger deres
risikotagning på en måde, som kan så kimen til
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en senere krise. De betydelige kursudsving, som
ramte bl.a. aktie- og obligationsmarkederne i
oktober 2014, illustrerer, hvor hurtigt markeds
stemningen kan vende.
Der er flere mulige årsager til det observerede
sammenfald mellem lave renter på den ene side
og lav volatilitet og øget risikotagning på den
anden side, jf. figur 4.2. Det vurderes, at de lave
renter – specielt i den nuværende situation, hvor
de korte renter ikke kan falde væsentligt mere –
bl.a. har ført til lavere volatilitet via en mere stabil
diskonteringsfaktor. Den lavere volatilitet har
bidraget til øget risikotagning, da det får risici til
at syne mindre. De lave renter synes også mere
direkte at have bidraget til øget risikotagning,
som giver sig udslag i lavere prissætning af bl.a.
kredit-, likviditets- og renterisiko.
Sidst i kapitlet diskuteres, hvordan det nuvæ
rende lavrentemiljø kan give anledning til syste
miske risici fra de finansielle markeder fremadret
tet.

SAMMENHÆNG MELLEM LAVE
RENTER OG LAV VOLATILITET
Sammenhængen mellem lave renter og lav vola
tilitet kan belyses ved at tage udgangspunkt
i den teoretiske prisfastsættelse af reale og finansielle aktiver. Helt overordnet kan et aktivs
pris anskues som den forventede tilbagediskon
terede værdi af de fremtidige afkast, som tilfalder ejeren af aktivet, jf. boks 4.1. Det indebærer,
at udsving i aktivets markedspris, dvs. volatilite
ten, kan skyldes udsving i forventningerne til de
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Markedsstress og risikoaversion (venstre) samt pengepolitiske renter
og 10-årige statsobligationsrenter (højre)
Stressindeks
1,0

Risikoaversion
12

0,8

9

0,6

6

0,4

3

0,2

0

0,0
2005

-3

Figur 4.1

Pct.
14
12
10

2007

2009

Stressindikator

2011

8
6
4
2
0
1985

2013

Global risikoaversion (højre)

1990
1995
2000
USA
Fed ledende rente

2005
2010
Tyskland
ECB ledende rente

Anm.: Stressindikator er ECB’s Composite Indicator of Systemic Stress, CISS, der viser graden af markedsstress i euroområdet. Global risikoa
version er ECB’s Global Risk Aversion Index, der er beregnet på basis af fem forskellige risikoaversionsmål. Statsobligationsrenter er
parrenter.
Kilde: Bloomberg, Nordea Analytics og ECB.

Sammenhænge mellem lave renter, lav volatilitet, øget risikotagning og systemiske risici

Afsnit 1

Lave renter

Afsnit 1
Lav volatilitet

Figur 4.2

Afsnit 3

Øget risikotagning

Systemiske risici?

Afsnit 2

fremtidige afkast eller udsving i diskonterings
renten.1
I det følgende undersøges det, i hvor høj grad
den aktuelt lave volatilitet kan henføres til 1) små
udsving i diskonteringsrenten (”nævneren”) og
2) lav usikkerhed vedrørende fremtidige afkast
(”tælleren”).
KANAL 1: UDSVING I DISKONTERINGSRENTEN
(”NÆVNEREN”)
Hvis lave renter fører til en mere stabil diskonte
ringsrente, vil det umiddelbart resultere i mindre

1
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Volatiliteten kan desuden påvirkes af ændringer i disse faktorers
korrelation. Herudover er det teoretisk muligt, at der kan være store
udsving i forventningerne til afkastet i de enkelte fremtidige perioder,
men at ændringerne opvejer hinanden, så aktivets pris er uændret.
Denne mulighed er næppe plausibel i praksis og undersøges ikke
nærmere her.

udsving i aktivpriserne, jf. ovenfor. Diskonterings
renten afhænger både af niveauet for den risikofri
rente og af størrelsen af de risikopræmier, som
er relevante for det pågældende aktiv. Diskonte
ringsrenten vil derfor være stabil, hvis udsving i
den risikofri rente og udsving i risikopræmierne er
begrænsede. I det følgende belyses udviklingen i
den risikofri rente i det nuværende lavrentemiljø.
Udviklingen i risikopræmierne behandles særskilt i
det næste hovedafsnit.
Når renterne er tæt på nul, vil fremtidige ren
teudsving fortrinsvist ske som følge af rentestig
ninger – og ikke yderligere rentefald. Det skyldes,
at yderligere rentefald ville resultere i (meget)
negative renter, hvilket ikke er plausibelt givet
investorernes mulighed for at holde kontanter
frem for at investere i et aktiv med en (meget)
negativ forrentning. Tilstedeværelsen af kontan

DANMARKS NATIONALBANK FINANSIEL STABILITET, 2. HALVÅR 2014

Renter og aktivpriser

Boks 4.1

Under antagelse af, at markedet er velfungerende, kan pri
sen på et aktiv opfattes som den tilbagediskonterede værdi
af aktivets forventede fremtidige afkast:

�

��₊�
�� = �� � � �		 � � �
�1+��₊��
�₌₁

hvor �� er aktivprisen på tidpunkt t, ��₊� er betalinger i
periode t+k, og ��₊� er en risikojusteret diskonteringsrente
svarende til den samme horisont. Afkastets natur (betalin
gerne) afhænger af aktivets type. Fx udgøres afkastet for
aktier af udbytter, for obligationer af renter og afdrag, og for
en erhvervsejendom af nettodriftsindtægter. Diskonterings
renten kan opfattes som summen af en risikofri rente og en
række risikopræmier.

1

Af ligningen fremgår, at hvis diskonteringsrenten (inklusive
risikopræmier) falder – fx som følge af et generelt rentefald
– vil aktivprisen stige. Ofte vil den observerede kortsigtede
korrelation mellem ændringer i den lange rente og ændrin
ger i fx aktiekurser være positiv og ikke negativ, som formlen
ellers umiddelbart tilsiger. Det skyldes, at bagvedliggende
ændringer i de makroøkonomiske udsigter påvirker både
renter (gennem ændrede forventninger til de pengepolitiske
renter) og aktiekurser (gennem ændrede forventninger til
udbytter) i samme retning. Kontrolleres for sådanne bag
vedliggende variable, findes den ventede negative sammen
hæng.1

Jf. R. Rigobon and B. Sack (2004), The impact of monetary policy in asset prices, Journal of Monetary Economics 51, s. 1553-1575 og B.
Bernanke og K. Kuttner (2005), What explains the stock market’s reaction to Federal Reserve policy?, Journal of Finance, 60:3, s. 1221–1257.

ter som alternativ giver derfor anledning til en
nedre grænse for renten, som dog godt kan lig
ge under nul pga. omkostningerne ved at hånd
tere fysiske kontanter. Det fører til en asymmetri i
udfaldsrummet for den fremtidige renteudvikling,
jf. boks 4.2. Asymmetrien i den fremtidige ren
teudvikling har betydning for rentevolatiliteten.
Det kan illustreres ved at sammenligne den rea
liserede volatilitet for den nuværende lavrente

periode med en periode, hvor den nedre grænse
ikke har været bindende, jf. figur 4.3. Det ses,
at den gennemsnitlige volatilitet for den korte
ende af rentekurven er mærkbart reduceret i det
nuværende lavrentemiljø. Det ses samtidig, at
udviklingen i renter med længere løbetider ikke i
samme grad er påvirket af den nedre grænse, da
volatiliteten ikke er faldet i samme udstrækning
for disse løbetidssegmenter.

Volatilitet i swaprenter for euroområdet over tid (venstre) og fordelt på løbetid (højre)
Standardafvigelse, basispoint
9
8

Figur 4.3

Standardafvigelse, basispoint
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10-årig swaprente

1 år
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Før lavrenteperiode
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10 år
Løbetid
Lavrenteperiode

Anm.: Volatilitet er beregnet som 60 handelsdages rullende standardafvigelse på daglige renteændringer i EONIA-swaprenter i basispoint. ”Før
lavrenteperioden” er defineret fra første tilgængelige datapunkt (september 2000) til november 2011. ”Lavrenteperioden” er defineret
fra november 2011 til seneste datapunkt (26. november 2014). Det specifikke periodevalg, som følger W. Lemke og A. Vladu (2014), A
shadow-rate term structure model for the euro area, ECB konferencepapir, er motiveret af, at ECB i november 2011 reducerede indskuds
renten til 50 basispoint og har holdt den på eller under dette niveau siden.
Kilde: Barclays Live og egne beregninger.
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Lavt renteniveau giver asymmetrisk udfaldsrum for den korte rente
Udfaldsrummet for den fremtidige renteudvikling kan mo
delleres ved hjælp af en rentemodel.1 En udfordring ved det
nuværende lave renteniveau er, at mange konventionelle
rentemodeller indebærer muligheden for meget negative
renter i fremtiden, hvilket ikke er realistisk givet muligheden
for at holde kontanter. Det kan håndteres ved at udvide mo
dellerne med en restriktion om, at den korte rente ikke kan
bevæge sig under en fast nedre grænse, hvilket resulterer i
en såkaldt skyggerentemodel.2
Figuren (venstre) viser modelfremskrivninger af den korte
rente i en skyggerentemodel, hvor det antages, at den korte

Boks 4.2

rente ikke kan bevæge sig under 0 pct. Det ses, at den nedre
grænse er bindende i hele fremskrivningsperioden for 5 pct.
af de simulerede renteforløb og bindende i de første 6-7 år
i 25 pct. af tilfældene. At den nedre grænse er bindende for
mange rentescenarier resulterer i et asymmetrisk udfaldsrum
for den korte rente. Denne asymmetri kan yderligere illustre
res ved at sammenligne udfaldsrummet i skyggerentemodel
len med fremskrivningerne i en rentemodel, hvor den korte
rente kan blive negativ, jf. figuren (højre).

Modelbaserede fremskrivninger af den korte risikofrie rente i euroområdet
Nedre grænse for kort rente
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Anm.: Modellen er estimeret på baggrund af månedlige EONIA-swaprenter for perioden september 2000 til september 2014 (169 observatio
ner). Den benyttede rentemodel er beskrevet i boksens fodnote. Den nedre grænse er fastsat til 0 pct. I korte perioder er svagt negative
EONIA-swaprenter observeret. En ændring af den nedre grænse til eksempelvis -5 basispoint ændrer ikke afgørende på resultaterne.
Kilde: Barclays Live og egne beregninger.

1.

2.

Modelbaserede rentefremskrivninger er altid behæftet med usikkerhed, da de afspejler den valgte rentemodel og estimationsperiode. Fokus
for denne boks er derfor ikke det specifikke niveau for rentefremskrivningerne, men derimod det asymmetriske udfaldsrum, der opstår ved
nulgrænsen.
Den benyttede skyggerentemodel er en 3-faktor Arbitrage-Free Nelson-Siegel (AFNS) rentemodel udvidet med en restriktion om, at den
observerede korte rente ikke kan bevæge sig under en fast grænse. Den benyttede implementering følger M. Bauer og G. Rudebusch (2014),
Monetary policy expectations at the zero lower bound, Federal Reserve Bank of San Francisco. Visse klassiske rentemodeller, som fx Cox-In
gersoll-Ross (CIR) modellen, indebærer også, at renten ikke kan blive negativ. I CIR-modellen er nul imidlertid en reflektiv og ikke en absorbe
rende barriere, og modellen kan ikke generere rentekurver, som er konsistente med, at renten forbliver nul i længere tid.

Når diskonteringsrenten er lav, er der imidler
tid også den effekt, at renteudsving af en given
absolut størrelse har større effekt på aktivpriser
ne. Dette er mest relevant for aktiver, der giver et
løbende afkast over en lang tidshorisont. Eksem
pelvis falder værdien af en uendelig fordring, som
hvert år betaler et fast beløb, med ca. 5 pct., hvis
diskonteringsrenten stiger 10 basispoint fra et
niveau på 2 pct. Hvis renten stiger 10 basispoint
fra et niveau på 5 pct., falder værdien blot med
ca. 2 pct.

KANAL 2: UDSVING I FORVENTET AFKAST
(”TÆLLEREN”)
Markedsdeltagernes forventninger til afkastet
på risikofyldte aktiver, dvs. tælleren i boks 4.1,
er som udgangspunkt vanskelige at kvantificere.
Det er imidlertid plausibelt, at forventningerne til
disse afkast er relateret til forventningerne til den
overordnede økonomiske udvikling. En kilde til at
kvantificere usikkerheden omkring den økonomi
ske vækst er den kvartalsvise surveyundersøgelse
af markedsdeltagere og analytikeres forventninger
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Forventninger til fremtidig økonomisk vækst i USA og aktiemarkedsvolatilitet
Pct.
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Figur 4.4
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Anm.: Den realiserede volatilitet er beregnet som den månedlige standardafvigelse af log-afkastet af S&P500-indekset.
Kilde: Bloomberg, Federal Reserve Bank of Philadelphia og egne beregninger.

– Survey of Professional Forecasters, SPF – som
Federal Reserve Bank of Philadelphia foretager.
Der har i den betragtede periode været en ten
dens til, at spredningen i respondenternes forvent
ninger til realvæksten har været positivt korreleret
med den realiserede volatilitet på det amerikanske
aktiemarked, jf. figur 4.4 (venstre). Større enighed
om vækstudsigterne har således været sammen
faldende med lavere markedsudsving.
Spredningen i forventningerne har generelt
ligget på et lavt niveau de seneste år, svarende til
niveauet fra før finanskrisen, jf. figur 4.4 (højre).
Det indikerer, at den lave markedsvolatilitet ikke
alene skyldes små udsving i diskonteringsrenten,
men også at usikkerheden blandt markedsaktø
rerne omkring den økonomiske udvikling er lav.
Det er vanskeligt at afgøre, i hvor høj grad de lave
pengepolitiske renter i sig selv har bidraget til la
vere usikkerhed om den fremtidige realøkonomi
ske udvikling. Centralbankerne har dog de senere
år demonstreret en vilje til at iværksætte vidtgå
ende, ukonventionelle tiltag. Det kan have fået
markedsdeltagerne til at tillægge meget negative
makroøkonomiske udfald en lav sandsynlighed.
Sammenfattende synes der gennem de seneste
år at have været en sammenhæng mellem lave
renter og lav volatilitet. Det skal dog bemærkes,
at denne sammenhæng ikke nødvendigvis er me
kanisk. Det kan illustreres ved at betragte udvik
lingen i Japan, som har haft renter tæt på nul i en
lang årrække, jf. boks 4.3.

LAV VOLATILITET OG ØGET RISIKOTAGNING
Lav observeret volatilitet kan, for givne risikopræ
ferencer, føre til øget efterspørgsel efter risiko
fyldte aktiver. Denne effekt kan forstærkes af de
modeller, som markedsdeltagerne anvender i
styringen af deres finansielle risici.2 Hvis usikker
heden undervurderes, kan det føre til opbygning
af uhensigtsmæssigt store eksponeringer, hvilket
kan føre til større kurskorrektioner ved et eventuelt
tilbageslag. Årene op til 2007 var præget af lignen
de lav volatilitet på tværs af markeder. Da finanskri
sen ramte, steg volatiliteten kraftigt, da mange
markedsdeltagere samtidig søgte at nedbringe
deres eksponeringer. Det førte til selvforstærkende
kursfald og yderligere volatilitet. Denne effekt blev
yderligere forstærket af, at en række markedsdelta
gere i forbindelse hermed gik konkurs.
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SAMMENHÆNG MELLEM LAVE
RENTER OG ØGET RISIKOTAGNING
Udover den indirekte effekt via lavere volatili
tet kan der også være en direkte sammenhæng
mellem lave renter og øget risikotagning. Der
2

Når volatiliteten falder, kan det få de risikoindikatorer, der anven
des til risikostyring (fx Value-at-Risk, VaR), til at falde. Det kan lede
investorer og finansielle institutioner til at øge deres eksponerin
ger. Denne mekanisme søges i praksis modgået ved at beregne en
såkaldt ”stress-VaR”, der er et alternativ til VaR beregnet over kortere
horisonter. Stress-VaR beregnes på baggrund af perioder, hvor volati
liteten har været særligt høj, som fx under finanskrisen.

har både før og efter den finansielle krise været
udtrykt bekymring for, at en langstrakt periode
med lempelig pengepolitik kan give anledning
til øget risikoappetit på de finansielle marke-

Lave renter og volatilitet i Japan

Boks 4.3

Japan var den første af de store økonomier, som i nyere
tid har oplevet renter tæt på nul. Den japanske penge
politiske rente har siden 1995 befundet sig i niveauet
mellem nul og én procent, jf. figuren.
Den realiserede volatilitet på det japanske aktiemar
ked er overordnet set ikke faldet siden lavrenteperioden
begyndte i Japan. Det indikerer, at der ikke har været en
mekanisk sammenhæng mellem lave absolutte niveauer
for de pengepolitiske renter og lav volatilitet. At den ja
panske volatilitet har været forholdsvis høj i lavrentepe
rioden skyldes bl.a., at Japan i denne periode har været
påvirket af volatiliteten internationalt, særligt i forbin
delse med krisen i Asien i 1998 og i forbindelse med den
finansielle krise i 2007-09.1

Pengepolitiske renter
og aktiemarkedsvolatilitet i Japan
Standardafvigelse, pct.
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Anm.: Den realiserede volatilitet er beregnet som 60-dages stan
dard afvigelse af daglige logafkast på Nikkei 225-indekset.
Den viste japanske rente er Bank of Japans forventede
overnight rente. I perioden fra 19. marts 2001 til 8. marts
2006 og siden 4. april 2013 har Bank of Japan ikke opgjort
denne rente, da andre pengepolitiske instrumenter har
været anvendt. Derfor vises den realiserede overnight
rente for disse perioder.
Kilde: Bloomberg og egne beregninger.
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Denne observation bekræftes i en regression af niveauet for
japansk volatilitet på den korte japanske rente, amerikansk ak
tievolatilitet og en niveaudummy for perioden efter 1995. Selv
når der kontrolleres for udviklingen i amerikansk volatilitet, er
den japanske volatilitet stadig højere i perioden efter 1995 end
før. Den amerikanske aktievolatilitet har en statistisk signifikant
sammenhæng med den japanske aktievolatilitet.

der.3 Øget risikotagning vil tendere mod at slå ud
i lavere prissætning af finansielle risici, herunder
lavere kompensation for kredit-, likviditets- og
renterisiko. Det er ofte vanskeligt at fastslå,
om lavere observerede risikopræmier skyldes,
at markedsdeltagerne vurderer, at risikoen er
blevet lavere, eller om der blot kræves en lavere
kompensation for at eksponere sig mod en given
mængde risiko. Det skyldes, at de risikopræmier,
som kan udledes fra priserne på finansielle akti
ver, både afspejler markedsdeltagernes vurde
ring af mængden af risiko og markedsprisen på
den pågældende type risiko, jf. boks 4.4.
FALDENDE KREDIT- OG LIKVIDITETSSPÆND
OG LAVE LØBETIDSPRÆMIER
Der er de seneste år sket en mærkbar indsnæv
ring af kredit- og likviditetsspænd, jf. figur 4.5. Det
indikerer, at investorerne er villige til at påtage sig
kredit- og likviditetseksponering mod en forholds
vis lav kompensation.4
En lignende tendens ses for den estimerede
kompensation for at påtage sig renterisiko – her
udtrykt ved løbetidspræmier på amerikanske
statsobligationer, jf. figur 4.6. For euroområdet
estimerer Lemke & Vladu (2014), at de 10-årige lø
betidspræmier har været negative i hovedparten
af perioden siden slutningen af 2011.
I takt med at risikopræmierne er faldet, er
udsvingene i risikopræmierne også blevet mindre,
jf. figur 4.7. Det har i sig selv bidraget til lavere
volatilitet på risikofyldte aktiver, jf. boks 4.1.
En række nyere empiriske studier argumenterer
for en kausal sammenhæng mellem (konventi
onel) pengepolitik og risikopræmier. Gertler og
Karadi (2014) finder, at pengepolitikken påvirker
både løbetidspræmier og kreditspænd således,
at en mere lempelig pengepolitik fører til lavere
risikopræmier. Tilsvarende finder Hanson og Stein
(2012), at nyheder vedrørende pengepolitikken

3

Fx udtalte nuværende Fed-chef Janet Yellen i 2011 “with interest rates
at very low levels for a long period of time, and in an environment
of low volatility, investors, banks and other market participants may
become complacent about interest rate risk” i en tale i Bank of Japan
med titlen “Assessing potential financial imbalances in an era of ac
commodative monetary policy”. I IMF’s seneste Global Financial Stability Report fra oktober 2014, vurderes det, at “The extended period
of monetary accommodation and the accompanying search for yield
are leading to credit mispricing and asset price pressures, increasing
the chance that financial stability risks could derail the recovery.”

4

Lignende spændindsnævringer kan observeres for en lang række
andre aktiver, herunder statsobligationer udstedt af de eurolande,
som var mest udsatte under statsgældskrisen i 2012.
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Risikopræmier
Diskonteringsrenten, som påvirker nutidsværdien af fremti
dige afkast, indeholder et risikopræmieelement, jf. boks 4.1.
Størrelsen af denne risikopræmie afhænger af, i hvor høj
grad aktivets afkast er følsomt over for risikofaktorer, som
investorer kræver kompensation for at eksponere sig imod.
Fx er både aktiekurser og ejendomspriser konjunkturføl
somme, og investorer vil derfor som udgangspunkt kræve
et forventet afkast, som er højere end den risikofri rente. Det
skyldes, at de perioder, hvor aktier og ejendomme falder i
værdi, typisk vil være sammenfaldende med perioder, hvor
indkomsten fra andre kilder ligeledes er lav.
Risikopræmieelementet kan underopdeles i forskellige
komponenter, herunder en kredit- og likviditetsrisikopræ
mie. Kreditrisikopræmien afspejler både størrelsen af det
sandsynlige tab som følge af lavere kreditværdighed, fx på
en erhvervsobligation, og hvorvidt et sådant tab forven

1.
2.

Boks 4.4

tes at indtræde på et ubelejligt tidspunkt, dvs. når andre
aktiver også giver et lavt afkast. På samme måde afspejler
likviditetsrisikopræmien både størrelsen af det sandsynlige
tab pga. dårlig likviditet, fx betaling af et meget bredt bud/
udbudsspænd ved et eventuelt forceret salg, samt sandsyn
ligheden for, at denne dårlige likviditet er sammenfaldende
med generelt lave afkast på andre aktiver.1
Selv om risikopræmier konceptuelt kan opdeles i ”mæng
den af risiko” og ”prisen på risiko”, er det ofte vanskeligt at
foretage denne skelnen empirisk. Det skyldes, at ingen af de
to komponenter er direkte observerbare. Det er dog muligt,
baseret på intradag data, at dekomponere implicit aktiemar
kedsvolatilitet i hhv. en usikkerhedskomponent, svarende til
”mængden af risiko”, og et mål for risikoaversion, relateret til
”prisen på risiko”.2

Jf. V. Acharya og L. Pedersen (2005), Asset pricing with liquidity risk, Journal of Financial Economics, 77, s. 375-410.
Jf. T. Bollerslev, G. Tauchen og H. Zhou (2009), Expected stock returns and variance risk premia, Review of Financial Studies, 22, s. 4463-4492
og G. Bekaert og M. Hoerova (2014), The VIX, the variance premium and stock market volatility, ECB working paper nr. 1675.
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Anm.: Kreditspændet er et indeks for rentespændet mellem high-yield erhvervsobligationer og statsobligationsrenter. Likviditetsspændet er
rentespændet mellem tyske statsgaranterede obligationer (udstedt af den statsgaranterede bank KfW) og tyske statsobligationer.
Spændet er baseret på separate rentekurveestimationer for KfW og den tyske stat, jf. J. Ejsing, M. Grothe og O. Grothe (2012),
Liquidity and credit risk premia in government bond yields, ECB Working Paper Nr. 1440. Seneste observation er 26. november 2014.
Kilde: Bloomberg, Bank of America Merrill Lynch og egne beregninger.

påvirker langsigtede reale forwardrenter. Forfat
terne vurderer ligesom Gertler og Karadi (2014),
at dette skyldes, at pengepolitikken påvirker løbe
tidspræmierne.5

5

S. Hanson og J. Stein (2012), Monetary Policy and Long-Term Real
Rates, Finance and Economics Discussion Series 2012-46, Federal
Reserve Board; M. Gertler og P. Karadi (2014), Monetary Policy Sur
prises, Credit Costs and Economic Activity, NBER Working Paper Nr.
20224.
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Hvis en fremtidig gradvis stramning af pengepo
litikken fører til gradvise stigninger i risikopræ
mier, øger det som udgangspunkt gennemslaget
af pengepolitikken. Risikoen er, hvis de aktuelt
komprimerede risikopræmier udvides abrupt.
Den ganske hurtige stigning i de amerikanske
løbetidspræmier i sommeren 2013 vidner om
potentialet for sådanne korrektioner. Desuden
indikerer nye teoretiske og empiriske studier,
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Løbetidspræmier på
amerikanske statsobligationer

Figur 4.6
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Anm.: Løbetidspræmien er beregnet ud fra renter på amerikan
ske statsobligationer og angiver den modelbaserede mer
forrentning, som investorer kan forvente ved at investere i
en 10-årig statsobligation frem for løbende at genplacere
et indskud til en kort rente. Seneste observation er 31.
oktober 2014.
Kilde: T. Adrian, R.Crump og E. Moench (2013), Pricing the Term
Structure with Linear Regressions, Journal of Financial
Economics 110:1, p. 110-138 og Federal Reserve Bank of
New York.

Realiseret volatilitet i kreditog likviditetsspænd
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Intensiveret søgen efter afkast ved nulgrænsen
Trods det voksende empiriske belæg for en sam
menhæng mellem pengepolitik og risikopræmier
befinder den teoretiske litteratur sig endnu på
et tidligt stadie. Borio og Zhu (2012) m.fl. argu
menterer for eksistensen af en særlig risikokanal i
transmissionen af pengepolitikken.7 Risikokanalen
er et samlebegreb for mekanismer, hvorigennem
pengepolitikken kan påvirke opfattelsen og pris
fastsættelsen af risiko. Et centralt element for den
ne kanal er, at et lavt renteniveau kan føre til en
overnormal søgen efter afkast, som bl.a. skyldes
incitamenter hos investorer og kapitalforvaltere.
Når renten på sikre aktiver bliver meget lav,
kan finansielle aktører, herunder kapitalforvalte
re, have incitament til at påtage sig mere kredit-,
likviditets- og renterisiko, end de ellers ville have
gjort. Det sker bl.a. med henblik på fortsat at kun
ne tilbyde et positivt forventet afkast efter fradrag
af egne omkostninger. Rajan (2005) argumenterer
for, at forvaltere, som aflønnes på basis af deres
absolutte nominelle afkast, har et incitament til at
påtage sig mere risiko.8
Denne søgen efter afkast kan forstærkes af, at
forvalteres præstationer ofte evalueres relativt til
andre forvalteres. Hvis flertallet påtager sig mere
risiko, kan det være individuelt rationelt for en
given forvalter at gøre det samme – selv hvis en
objektiv afvejning af forventet afkast i forhold til
risiko ville tilsige en anden allokering. Det sker ud
fra devisen, at det bedste tidspunkt at levere et
skuffende afkast er, når de fleste andre forvaltere

0
2011 2012 2013 2014
Likviditetsspænd (højre akse)

Anm.: 60 handelsdages rullende standardafvigelse af ændrin
ger i kredit- og likviditetsspænd som defineret i figur 4.5.
Volatilitet i likviditetsspænd er beregnet som gennemsnit
tet af volatiliteten for løbetiderne 2017 og 2018. Seneste
observation er 26. november 2014.
Kilde: Bloomberg, Bank of America Merrill Lynch og egne bereg
ninger.
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at selv små revisioner af de pengepolitiske for
ventninger kan lede til forholdsvis store kursudsving.6

6

Se fx M. Feroli, A. Kashyap, K. Schoenholtz og H. Shin (2014), Market
Tantrums and Monetary Policy, konferencepapir til 2014 US Monetary
Policy Forum.

7

Jf. Borio og Zhu (2012), Capital regulation, risk-taking and monetary
policy: A missing link in the transmission mechanism?, Journal of
Financial Stability, vol. 8, no. 4, s. 236-251; Apel og Claussen (2012),
Monetary policy, interest rates and risktaking, Sveriges Riksbank
Economic Review, 2012: 2; Dell’Ariccia m.fl. (2013), Bank leverage
and monetary policy’s risk-taking channel: Evidence from the United
States, IMF Working paper.

8

Jf. R. Rajan (2005), Has financial development made the world riskier?,
NBER Working Paper Nr. 11728.
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Eksempel på selvforstærkende effekt ved fald i værdi af aktiver

Tab på aktiv

Lavere
egenkapital

Nedbringelse
af risiko

Figur 4.8

Frasalg af
aktiver

Lavere
aktivpriser

Anm.: Illustration er inspireret af E. Cerutti m.fl. (2012), Systemic risks in global banking: what can available data tell us and what more data are
needed?, BIS.

også skuffer (”sharing the blame”).9 Sådanne inci
tamenter kan være en medvirkende årsag til den
observerede indsnævring af kredit- og likviditets
spænd samt løbetidspræmier, jf. figur 4.5 og 4.6.
En anden effekt vedrører, at institutioner med
snævre investeringsmandater, kan være bun
det til at fortsætte køb af allerede højt prissatte
aktivklasser. Endelig kan stigende aktivpriser øge
markedsaktørers risikokapacitet og risikoappetit.
Stigende aktivpriser øger solvensen og dermed
kapaciteten for yderligere risikotagning, jf. Adri
an og Shin (2010) m.fl.10 Stigende aktivpriser kan
også resultere i større appetit på at påtage sig
risiko, hvis investorernes risikoaversion er afta
gende med deres formue.11

11 Se fx J. Campbell og J. Cochrane (1999), By force of habit: a consump
tion-based explanation of aggregate stock market behavior, Journal
of Political Economy, 107, s. 205-251.

tet eksempel på, hvordan systemisk risiko kan
materialisere sig som finansiel ustabilitet, er via
markedsaktørenes reaktionsmønster, når deres
risici stiger, jf. figur 4.8. Når et aktiv falder i værdi,
fører det til en reduktion af egenkapitalen for de
markedsaktører, der holder aktivet, og dermed
potentielt et behov for at øge egenkapitalen eller
nedbringe de samlede risici, så den ønskede risi
koprofil igen opnås. Hvis risikoen på aktivet stiger,
kan det tilsvarende være nødvendigt for markeds
aktørerne at nedbringe deres samlede risici for
igen at opnå den ønskede risikoprofil. En måde at
gøre dette på er ved at reducere balancen. Hvis
balancen nedbringes via frasalg, kan det føre til
yderligere kursfald, og hvis aktiverne nedbringes
ved at begrænse kreditgivningen til andre mar
kedsaktører, kan de blive presset til også at tilpas
se deres risikoprofil. Der kan derfor i værste fald
opstå en negativ spiral, hvor markedsaktørenes
adfærd bliver selvforstærkende og fører til brand
udsalg med kraftigt faldende aktivpriser. Det kan
påvirke det finansielle system i en grad, så det
ikke længere kan fungere som effektiv formidler af
kapital og finansielle tjenesteydelser.
Potentialet for de ovenfor beskrevne negative
tilbageløbseffekter stiger, hvis de finansielle aktø
rer fx er (i) eksponerede mod de samme typer af
aktiver, (ii) højt gearede og (iii) eksponerede mod
illikvide aktiver. Når en større del af det finansiel
le system er eksponeret mod de samme aktiver,
er markedsaktørerne også eksponerede mod de
samme risici, og der kan derfor være større risiko
for flokadfærd, som kan forstærke et negativt
stød. Høj gearing har som konsekvens, at et be
skedent procentuelt tab på aktiverne fører til en
stor reduktion af egenkapitalen og et tilsvarende
større behov for at reagere. En høj eksponering
mod illikvide aktiver indebærer en højere risiko
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SYSTEMISKE RISICI SOM FØLGE
AF ØGET RISIKOTAGNING PÅ DE
FINANSIELLE MARKEDER
Øget risikotagning på de finansielle markeder
kan potentielt føre til opbygning af systemiske
risici, dvs. en stigende risiko for, at der opstår en
situation med finansiel ustabilitet. Et ofte benyt

9

Et ofte benyttet eksempel på flokadfærd er en forvalter, som lider et
stort personligt tab (fx fyring), hvis der underpræsteres i forhold til.
et benchmark. Under visse antagelser kan det give incitament til at
følge benchmark selv i situationer, hvor forvalteren har viden om, at
afvigelse fra benchmark vil være afkastmæssigt mere fordelagtigt,
jf. D. Scharfstein og J. Stein (1990), Herd behavior and investment,
American Economic Review, s. 465-479. Den benyttede model i oven
nævnte artikel har baggrund i det berømte citat; “Worldly wisdom
teaches that it is better for reputation to fail conventionally than to
succeed unconventionally”, J. M. Keynes (1936), The general theory of
employment, interest and money, Macmillan.

10 Jf. T. Adrian og H. Shin (2010), Liquidity and leverage, Journal of
Financial Intermediation, vol. 19, no. 3, s. 418-437

for, at aktiverne må realiseres med betydelige
tab, eller at de i værste fald slet ikke kan realise
res, hvorved gennemslaget af et negativt stød
kan blive forstærket. Risikoen for, at et stød kan
udvikle sig til en finansiel krise, afhænger endvi
dere af risikoen for, at et stød til et delmarked, fx
aktiemarkedet, spreder sig til andre delmarkeder,
fx obligationsmarkedet.
I lyset af risikoen for opbygning af systemiske
risici i det nuværende lavrentemiljø, bør kredit
institutter tage højde for risici, som kan følge af
en reversering af den internationale søgen efter
afkast. Kreditinstitutterne bør sikre, at de er i
stand til at modstå både de direkte tab som følge
af en priskorrektion på finansielle aktiver og de
afledte effekter som følge af den markedsuro, der
vil kunne opstå ved en sådan markedskorrektion,
fx vanskeligere markedsadgang.
Det Systemiske Risikoråd offentliggjorde i sep
tember 2014 en observation om, at en længere
periode med lave renter kan indebære en risiko
for opbygning af systemiske risici. Af observatio
nen fremgår, at Rådet nøje vil følge, hvordan
finansielle aktører og låntagere eksponerer sig på
baggrund af det lave renteniveau.
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5
LÅNEGRÆNSER FOR
HUSHOLDNINGER

INDLEDNING OG SAMMENFATNING
Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici,
ESRB, har i en henstilling til EU-medlemslandene
bl.a. fremhævet lånegrænser som relevante tiltag
til at forebygge og begrænse systemiske risici.1
Ligeledes har Den Internationale Valutafond, IMF,
anbefalet de danske myndigheder at undersøge
lånegrænser nærmere.2
En række lande har i de seneste år indført låne
grænser for husholdninger. Valg og udformning
af lånegrænser varierer fra land til land. Det angår
både grænsernes niveau og muligheden for at
fravige dem. I flere lande er der indført mere end
én type lånegrænse. Typisk er en grænse for lån
mod pant i boligen, loan-to-value, LTV, kombine
ret med en indkomstrelateret lånegrænse. Erfa
ringerne i sammenlignelige lande er begrænsede.
De foreliggende vurderinger er, at andelen af
husholdninger, der optager meget høj gæld, i de
fleste tilfælde er nedbragt.
I teorien kan en fast LTV-grænse under 100
pct. reducere systemiske konsekvenser af et
boligprisfald, fordi der i udgangspunktet er en
buffer. Ved en fast LTV-grænse kan låntagere i
opgangstider imidlertid fortsat øge lånets no
minelle størrelse i takt med boligprisstigninger.
Da boligpriser typisk stiger hurtigere end ind
komster i opgangstider, vil indkomstrelaterede
lånegrænser i højere grad virke begrænsende.
Niveauet af lånegrænser kan fastsættes som
rammevilkår, der målrettes de husholdninger, der
optager meget høj gæld.

I årene op til den finansielle krise var der i Dan
mark en tydelig stigning i førstegangskøberes
gæld i forhold til indkomst. Det kan være et tegn
på, at der i den periode blev stillet lempeligere
krav til låntageres tilbagebetalingsevne. Hvorvidt
høje belåningsgrader var udbredt, kan ikke bely
ses med eksisterende data.
Regeringens forslag om et udbetalingskrav på
5 pct. for husholdninger i forbindelse med bolig
køb har ifølge forslaget til hensigt at modvirke
prisbobler på boligmarkedet. Det ventes imple
menteret i 2015. Kravet er ifølge pengeinstitutter
ne på linje med nuværende praksis.
Nationalbanken finder, at forslaget er et posi
tivt initiativ, der understøtter fornuftige rammebe
tingelser for pengeinstitutter og låntagere. Med
et fast udbetalingskrav sikres husholdninger og
kreditinstitutter alt andet lige en lille buffer mod
boligprisfald. Det kan bidrage til at tage toppen
af forstærkede konjunkturbevægelser, som følger
af høje belåningsgrader.3 Det kræver dog, at
egenbetalingen også finder sted i praksis, dvs. at
lånegrænserne ikke generelt kan fraviges for de
berørte husholdninger, og at låntagere ikke i stor
stil anvender anden finansiering i stedet, herun
der pantebreve. Det vil fortsat være institutternes
ansvar, at de alene bevilger lån på baggrund af en
forsvarlig kreditvurdering.
Det bør ikke forventes, at et udbetalingskrav
på 5 pct. kan begrænse en overoptimistisk bolig
efterspørgsel, og lånegrænser er ikke velegnede
til hyppige justeringer som erstatning for en
ansvarlig økonomisk politik.4

1

Se ESRB, Henstilling om delmål og instrumenter for den makropru
dentielle politik, 4. april 2013.

3

Se Andersen m.fl., Husholdningernes gæld og forbrug under fi
nanskrisen, Nationalbanken, Kvartalsoversigt, 1. kvartal 2014.

2

Se IMF, Denmark: Concluding Statement of the 2014 Article IV Mis
sion, 26. September 2014.

4

I 1980’erne var det bedste middel til at dæmpe den generelle
låneefterspørgsel en skattereform sammen med ”kartoffelkuren”. Se
Mikkelsen, Dansk pengehistorie 1960-1990, Danmarks Nationalbank
1993, s. 287.
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LÅNEGRÆNSER FOR LÅN MOD PANT
I BOLIGEN
En grænse for lån mod pant i boligen, loan-to-
value, LTV, defineres her som en grænse for al
långivning mod pant i boligen, dvs. inklusiv gæld
optaget i pengeinstitutter. Den er altså mere om
fattende end den lånegrænse på 80 pct. for ejer
boliger, der gælder for realkreditlån i Danmark.
Et udbredt omfang af høje belåningsgrader
kan indebære systemiske risici for det finansielle
system og forstærke konjunkturbevægelserne. I
tider med stigende boligpriser kan overoptimis
tiske forventninger om vedvarende boligprisstig
ninger, som det sås i årene op til finanskrisen, få
låntagere til at øge deres belåning. Øget gæld
sætning kan dermed give et opadrettet pres på
boligpriserne, som ikke er understøttet af udvik
lingen i realøkonomien. Endvidere kan mulighe
den for at optage lån i værdistigninger på boligen
forstærke et opsving via øget forbrug og boligin
vesteringer. Det var udbredt i midten af 00’erne.5
Når udviklingen i boligpriserne vender, kan
låntagere med høje belåningsgrader have tilbø
jelighed til at reducere deres forbrug mere end
andre låntagere. Det kan forstærke et tilbageslag
i økonomien. I forbindelse med den seneste finan
sielle krise er denne tendens set i både Danmark
og Storbritannien.6 Kreditinstitutterne får dermed
større risiko på boligrelaterede udlån, da værdien
af pantet forringes, samt som følge af konjunk
turtilbageslaget i øvrigt. Institutternes mulighed
for at understøtte økonomien kan således blive
begrænset, enten som følge af utilstrækkelig kapi
talisering, eller – blot hvis der opstår tvivl herom –
som følge af vanskeligere finansieringsadgang.
LTV-GRÆNSER I SAMMENLIGNELIGE LANDE
En række sammenlignelige lande har i de seneste
år indført LTV-grænser, typisk i intervallet 80-90
pct., jf. figur 5.1. Det foreslåede krav i Danmark
om 5 pct. i udbetaling svarer til en LTV-grænse på
95 pct.
Belåningsgrader og niveauet for lånegrænser
skal ses i sammenhæng med strukturerne i de en

5

Se Udvalget om finanskrisens årsager, Den finansielle krise i Danmark
– årsager, konsekvenser og læring, 13. september 2013.

6

Se Andersen m.fl., Husholdningernes gæld og forbrug under fi
nanskrisen, Nationalbanken, Kvartalsoversigt, 1. kvartal 2014 og Bank
of England, Financial Stability Report, juni 2014.
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kelte lande, herunder opsparingsmønster, tilgæn
gelighed af lejeboliger, skattesystem mv. Fx er der
færre direkte risici for den finansielle stabilitet,
når det er husholdninger med høje indkomster
og store formuer, herunder pensionsopsparinger,
der hæfter for størstedelen af husholdningernes
gæld, som det er tilfældet i Danmark.
Der er forskellige muligheder for at fravige låne
grænser i landene, jf. tabel 5.1. I Norge og Sverige
må grænserne fraviges, hvis der stilles yderligere
sikkerhed, eller – i Norges tilfælde – hvis der foreta
ges en særskilt forsvarlighedsvurdering. I Holland
må grænserne fraviges, hvis gæld medbringes
fra salg af en anden bolig, eller hvis der foretages
energibesparende investeringer i boligen. I Finland
indføres en mere lempelig grænse for førstegangs
købere end for øvrige låntagere.
Hvis muligheden for at fravige lånegrænser
fastsættes som en andel af kreditinstitutternes
nyudlån, bliver det kreditinstitutterne, der afgør,
hvilke lån der kan bevilges med en høj belånings
grad. Den model er valgt i Estland, Irland og New
Zealand. Implementeringen minder om Finanstil
synets begrænsning af bl.a. afdragsfrihed for høje
belåningsgrader via en tilsynsdiamant.
En LTV-grænse forudsætter en metode til
værdiansættelse af boligen. I de tilfælde, hvor
reguleringen af LTV-grænsen omtaler en værdian
sættelsesmetode, skal denne typisk ske til mar
kedsværdi.
LTV-grænsen er indført ved lov i Holland og
Letland og ved retningslinjer eller anbefalinger
i Sverige, Norge og Finland. I Finland er et lov
forslag om fastsættelse af en LTV-grænse i 2016
for nylig blevet vedtaget. Opfølgning på, om
LTV-grænsen efterleves, sker hovedsagelig via
tilsynet med kreditinstitutterne, bl.a. i form af
systematisk indsamling af oplysninger om kredit
institutternes nyudlån. I Norge aflægges desuden
besøg hos filialer af udenlandske banker for at
sikre efterlevelse af retningslinjerne.
I opgangstider vil værdien af boligen typisk
øges. Med en fast LTV-grænse vil lånets nominelle
beløb kunne øges tilsvarende. I det lys har tilsyns
myndighederne i Finland, Litauen og New Zealand
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Grænser for lån mod pant i boligen i forskellige lande

Figur 5.1
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Anm.: I de fleste lande er der mulighed for at fravige lånegrænsen. Grænserne i indfasningsperioden er ikke vist. Data for Danmark er baseret
på annoncering fra Finanstilsynet.
Kilde: Nationale myndigheder og Finanstilsynet.

Lånegrænser i forhold til boligens værdi i sammenlignelige lande

Formål

Niveau,
pct.

Tabel 5.1
fortsættes næste side

Bemærkninger

Regulering

Imple
menteret Kontrol

Danmark

Forebygge og be
grænse systemiske
risici samt forbruger
beskyttelse

95

Grænsen kan fraviges mod særskilt
forsvarlighedsvurdering.

Administra
tivt fastsat1

20151

Tilsyn.

Estland

Forebygge og be
grænse systemiske
risici

852

Lån med højere belåningsgrader må
højst udgøre 15 pct. af værdien af
nyudlån hver måned.

N/A

20152

Tilsyn.

Finland

Forbrugerbeskyttelse 90

Fravigelser bør være genstand for
særlig omhyggelig vurdering af
tilbagebetalingsevne og bevilges på
højere beslutningsniveau.

Administra
tivt fastsat

2010

Stikprøve–
undersøgelser.

Forbrugerbeskyttelse 90/95
(->80/85)
Forebygge og be
grænse systemiske
risici

Lov
Lån op til 95 pct. af boligværdien er
tilladt for førstegangskøbere. Tilsyns
myndigheden kan skærpe lånegræn
serne med 10 procentpoint.

20163

N/A

N/A

Grænsen kan fraviges til finansiering Lov
af restgæld fra salg af eksisterende
bolig. Lån op til 106 pct. er tilladt ved
energiforbedringer.

2013

N/A

Holland

1.
2.

3.
4.

1004

Forventes implementeret i 2015 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder mv. samt vejledning herom.
For lån garanteret af statslig fond er grænsen 90 pct. Forslaget er annonceret af centralbanken med påtænkt implementering fra begyndelsen
af 2015.
Loven er vedtaget med virkning fra 1. juli 2016.
Reduceres 1 procentpoint årligt fra 106 pct. før 2013 til 100 pct. i 2018. Yderligere reduktion af LTV-grænsen drøftes p.t.
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Fortsat

Tabel 5.1

Formål

Niveau,
pct.
80

Bemærkninger

Regulering

Imple
menteret Kontrol

Lån over 80 pct. LTV må højst udgøre Administra
15 pct. af værdien af nye boligudlån. tivt fastsat

20145

Indberetninger
til tilsynsmyn
digheden.

N/A

2007

N/A

Långiver skal sikre sig, at restfinansie Administra
tivt fastsat
ring består af egenbetaling.
Centralbanken har hjemmel til at
reducere lånegrænsen af hensyn til
udviklingen i bl.a. ejendomsmarkeds
relaterede risici.

2011

N/A

80
(->60)

Lån over 80 pct. LTV må højst udgøre Administra
tivt fastsat
10 pct. af nye boligudlån. Grænsen
påtænkes ophævet, når efterspørg
selspresset på boligmarkedet er
aftaget.

2013

Månedlige
indberetninger
og kvartalsvise
offentliggørel
ser.

Forebygge og be
grænse systemiske
risici

857

Grænsen kan fraviges mod ekstra
sikkerheder eller særskilt forsvarlig
hedsvurdering.

Administra
tivt fastsat

2010

Tilsyn, årlige
boligudlånsun
dersøgelser og
besøg hos filia
ler af udenland
ske banker.

Forbrugerbeskyttel
se og forebygge og
begrænse systemiske
risici

85

Grænsen kan fraviges mod ekstra
sikkerheder eller blankolån.

Administra
tivt fastsat

2010

Tilsyn og
årlig boligmar
kedsundersø
gelse.

Irland

Forebygge og be
grænse systemiske
risici

Letland

Forbrugerbeskyttelse 90

Litauen

Forebygge og be
grænse systemiske
risici samt forbruger
beskyttelse

856

New
Zealand

Forebygge og be
grænse systemiske
risici

Norge

Sverige

Lov

Anm.: Parentes angiver niveauet, som lånegrænser kan blive skærpet til. N/A angiver, at informationen ikke umiddelbart har kunnet indhentes.
Regulering, der er administrativt fastsat, omfatter bl.a. bekendtgørelse og vejledning, beslutninger fra centralbanker med tilsynsbeføjel
ser og retningslinjer fra tilsynsmyndigheder.
Kilde: Pressemeddelelser, høringsdokumenter, lovtekst og rapporter fra landenes tilsynsmyndigheder, regeringer og centralbanker.
5. Angiver året for annoncering af tiltaget.
6. For lån med bl.a. tilbagebetalingsforsikring er grænsen 95 pct.
7. I Norge blev lånegrænsen nedsat fra 90 pct. i 2011.

mandat til at skærpe LTV-grænsen for i højere
grad at kunne begrænse opbygningen af risici i
opgangstider.
Effekten af en fast LTV-grænse
Færre husholdninger med høje belåningsgrader
kan nedbringe risikoen for, at et boligprisfald får
systemiske konsekvenser, fx i form af en forstær
ket konjunkturnedgang som følge af en kraftig
forbrugsreduktion. Virkningen afhænger af, i hvil
ket omfang lånegrænsen fraviges enten inden for
reglerne eller som følge af manglende overhol
delse eller omgåelse via anden finansiering som
fx pantebrevsmarkedet. De foreliggende vurde
ringer peger på, at indførelsen af en grænse for
lån mod pant i boligen har resulteret i en lavere
andel af lån med høje belåningsgrader i Sveri

ge, Norge, New Zealand og Litauen. I Finland er
anbefalingen i stort omfang blevet fraveget for
førstegangskøbere, og lånegrænsen er nu fastsat
ved lov.
Virkningen på den samlede kreditgivning vil
afhænge af, hvor bindende lånegrænsen er. En fast
LTV-grænse kan være rettet mod husholdninger
med meget høje belåningsgrader. Dermed kan fx
eksisterende boligejere fortsat have mulighed for
at optage lån i værdistigninger op til lånegrænsen.
En lånegrænse kan påvirke boligpriserne, hvis
boligkøberne bliver kreditbegrænsede. Andre
faktorer, såsom udviklingen i indkomstforhold, bo
ligomkostninger, boligudbud mv. har også betyd
ning. Boligpriserne har udviklet sig forskelligt i de
enkelte lande efter indførelsen af en LTV-grænse,
jf. figur 5.2.
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Boligprisudvikling i sammenlignelige lande

Figur 5.2
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Anm.: Krydset markerer tidspunktet for implementering af lånegrænser. For Irland er vist tidspunkt for annoncering. De nominelle priser er
deflateret med forbrugerprisindeks.
Kilde: Eurostat, BIS og New Zealands centralbank.

Den new zealandske centralbank vurderer, at
indførelsen af en LTV-grænse i efteråret 2013 har
haft en betydelig effekt på boligefterspørgslen
som tilsigtet.7 Antallet af handler er faldet 12 pct.,
og stigningen i boligpriserne er aftaget. Kredit
givningen stiger mindre, og andelen af nyudlån
med høje belåningsgrader er nedbragt markant.
Andelen af handler indgået af førstegangskøbere
er faldet, hvilket delvist afspejler en stigning forud
for indførelsen af lånegrænsen. Der er ikke tegn
på betydelig omgåelse af reglerne. Som et af de
få lande har centralbanken til hensigt at ophæve
LTV-grænsen, når boligpriserne udvikler sig mere
stabilt, og når risikoen for, at presset på boligmar
kedet genopstår, er lille.

7

Jf. Reserve Bank of New Zealand, Financial Stability Report, November
2014.
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I Sverige forventede den svenske tilsynsmyndig
hed, at implementeringen af en LTV-grænse ikke
ville påvirke boligpriserne væsentligt. Lånegræn
sen blev bl.a. indført af forbrugerhensyn for at
modvirke, at kreditinstitutterne anvendte højere
belåningsgrader som konkurrenceparameter.
DANSKE HUSHOLDNINGERS LÅN I FORHOLD TIL
BOLIGVÆRDI PÅ OPTAGELSESTIDSPUNKTET
I Danmark havde mindst hver fjerde førstegangs
køber, der optog realkreditgæld i 2012, en samlet
gæld, der var større end værdien af deres bolig,
jf. figur 5.3.8 I Danmark kan der optages realkre
8

I kapitlet ses alene på husholdninger, som har optaget et realkredit
lån i de enkelte år. Data muliggør ikke medregning af husholdnin
ger, der optager nye prioritetslån. Førstegangskøbere er beregnet
som familier med en positiv boligværdi ultimo året, som havde en
boligværdi på nul ultimo foregående år. Samlet gæld omfatter real
kreditgæld, bankgæld og anden rentebærende gæld. Boligværdi er
beregnet som den samlede værdi af familiens boliger ultimo året.
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Førstegangskøberes samlede gæld, inkl. billån mv., i forhold til boligværdi

Figur 5.3
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Anm.: Boligværdi angiver den samlede værdi af familiens boliger ultimo året. I de lysere farver er boligværdien en korrektion af den offentlige
vurdering, mens de mørkere farver angiver, at realkreditinstitutternes vurdering er benyttet. Den offentlige vurdering er korrigeret via tal
fra Danmarks Statistik, der angiver forskellen mellem den gennemsnitlige offentlige vurdering og den gennemsnitlige kontante købesum
for handlede boliger, jf. Andersen m.fl., Familiernes formue og gæld, Nationalbanken, Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2012, bind 2. Data for
den offentlige vurdering i 2012 er ikke tilgængelige. Førstegangskøbere er beregnet som familier med en positiv boligværdi ultimo året,
som havde en boligværdi på nul ultimo foregående år. Kun familier, der har optaget et realkreditlån i de enkelte år, er medtaget. Selv
stændige, familier der omfatter en pensionist og familier uden fuld skattepligt i Danmark er udeladt. Samlet gæld er opgjort ultimo året
og ikke ved låneoptagelse.
Kilde: Egne beregninger på data fra Danmarks Statistik og realkreditinstitutterne.

ditlån for op til 80 pct. af ejerboligens værdi, men
der er ikke grænser for, hvor meget anden gæld,
fx bankgæld, der kan optages mod pant i boligen.
Den samlede gæld, som opgjort her, kan være op
taget uden pant eller mod pant i fx boliger, biler
eller både, da data ikke indeholder oplysninger
om, hvor stor en del af gælden, der er optaget
mod pant i boliger.
Førstegangskøbernes gæld i forhold til bolig
værdi var nogenlunde stabil fra 2003 til 2006. Der
efter ses en vis stigning i gældsforholdet frem til
2008, hvorefter det har været nogenlunde stabilt.
Høj gæld i forhold til boligværdi var i 2012
mere udbredt blandt husholdninger i yderområ
derne, jf. figur 5.4. Øvrige lån, fx billån, udgør alt
andet lige en procentvis større andel af boligvær
dien i områder med lavere gennemsnitlige bolig
værdier end i områder som København og Århus,
hvor boligerne er dyrere. Fx vil et billån ofte
udgøre en dobbelt så stor andel i forhold til vær
dien af en bolig i region Sjælland sammenlignet
med region Hovedstaden, da de gennemsnitlige

kvadratmeterpriser i region Sjælland er det halve
af priserne i Hovedstaden.
Pensionister, der optog realkreditlån i 2012,
havde lavere gæld i forhold til værdien af deres
bolig end andre husholdninger. Det kan skyldes
en større opsparing, herunder i form af friværdi
i boligen. Hver tiende familie med minimum en
pensionist havde mere gæld end deres boligers
værdi i det år, hvor de optog et realkreditlån. Som
for øvrige familier kan denne gæld være optaget
mod anden pant.
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Regeringens forslag om udbetalingskrav
ved boligkøb
Regeringen har foreslået, at der stilles krav om
udbetaling på 5 pct. ved boligkøb. Ifølge forslaget
er hensigten at modvirke prisbobler på boligmar
kedet. Udbetalingskravet er ifølge pengeinstitut
terne på linje med nuværende praksis. Hvorvidt
høje belåningsgrader var udbredt i årene op til
finanskrisen, kan ikke belyses med eksisterende
data. Der er indikationer på visse lempelser af belå

Geografisk fordeling af førstegangskøberes samlede gæld, inkl. billån mv.,
i forhold til boligværdi i 2012,
90. percentil

Figur 5.4

institutternes ansvar, at de alene bevilger lån på
baggrund af en forsvarlig kreditvurdering.
Det bør ikke forventes, at et udbetalingskrav på
5 pct. kan begrænse en overoptimistisk boligef
terspørgsel. Selv hvis kravet overholdes, vil et låns
kronebeløb stadig kunne stige i takt med stigen
de boligpriser. Hvis boligpriserne stiger 10 pct.,
betyder et udbetalingskrav på 5 pct., at udbeta
lingskravet stiger 10.000 kr. for et enfamiliehus til
2 mio. kr., mens lånet stiger 190.000 kr.9 Samtidig
vil flergangskøbere formentlig kun i begrænset
omfang blive berørt af kravet, når boligpriserne
stiger, da friværdien for eksisterende boligejere
øges. Lånegrænser er ikke velegnede til hyppige
justeringer som erstatning for en ansvarlig økono
misk politik.

LÅNEGRÆNSER RELATERET TIL
INDKOMSTEN

Anm.: Gæld i procent af boligværdi for 90. percentil i 2012. Før
stegangskøbere er beregnet som familier med en positiv
boligværdi ultimo året, som havde en boligværdi på nul ul
timo foregående år. Boligværdi angiver den samlede værdi
af familiens boliger ultimo året, som vurderet af realkredit
institutterne. Kun familier, der har optaget et realkreditlån
i de enkelte år, er medtaget. Selvstændige, familier der
omfatter en pensionist og familier uden fuld skattepligt i
Danmark er udeladt. Samlet gæld er opgjort ultimo året
og ikke ved låneoptagelse. Den blanke farve er anvendt for
kommuner med færre end 50 observationer.
Kilde: Egne beregninger på data fra Danmarks Statistik og real
kreditinstitutterne.

ningsgraden vurderet ud fra førstegangskøberes
samlede gæld i forhold til den samlede boligværdi.
Nationalbanken finder, at regeringens forslag
er et positivt initiativ, der understøtter fornuftige
rammebetingelser for pengeinstitutter og lån
tagere. Med et fast udbetalingskrav sikres hus
holdninger og kreditinstitutter alt andet lige en
lille buffer mod boligprisfald. Det kan bidrage til
at tage toppen af forstærkede konjunkturbevæ
gelser, som følger af høje belåningsgrader. Det
kræver dog, at egenbetalingen også finder sted i
praksis, dvs. at lånegrænserne ikke generelt kan
fraviges for de berørte husholdninger, og at lånta
gere ikke i stor stil anvender anden finansiering i
stedet, herunder pantebreve. Det vil fortsat være
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Indkomstrelaterede lånegrænser kan betragtes
som udtryk for låntagers tilbagebetalingsevne.
Hvis der sker en udbredt lempelse i kreditvur
deringen af låntagerne, kan det føre til opbygning
af systemiske risici. Når boligpriserne stiger, kan
der være en tendens til, at kreditinstitutter og
låntagere lægger mindre vægt på låntagers evne
til at tilbagebetale fx et boliglån i forventning om,
at værdien af pantet øges. Det kan medføre over
dreven kreditvækst og et yderligere opadgående
pres på boligpriserne.
Når udviklingen i boligpriserne vender, kan
en normalisering af kreditvurderingen forstærke
en nedgang. Endvidere kan kreditinstitutternes
mulighed for at understøtte økonomien blive be
grænset af tab som følge af et stigende omfang af
betalingsvanskeligheder.
INDKOMSTRELATEREDE LÅNEGRÆNSER I
SAMMENLIGNELIGE LANDE
Der er indført forskellige typer indkomstrelatere
de lånegrænser i sammenlignelige lande, jf. tabel
5.2. I alle tilfælde er en sådan grænse indført sam
tidig med et andet krav, typisk en LTV-grænse.
9

Et udbetalingskrav på 5 pct. betyder, at køb af et enfamiliehus til 2
mio. kr. kan finansieres med 100.000 kr. i udbetaling og lån for 1,9
mio. kr. Stiger boligprisen med 10 pct. til 2,2 mio. kr., kan boligkøbet
finansieres med 110.000 kr. i udbetaling og lån for 2,09 mio. kr. Den
nødvendige udbetaling stiger altså 10.000 kr., mens lånet stiger
190.000 kr. Den gennemsnitlige salgspris for et enfamiliehus var 1,9
mio. kr. i august 2014, jf. Danmarks Statistik.
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Lånegrænser relateret til indkomst i sammenlignelige lande

Formål

Type

Tabel 5.2

Imple
menteret Kontrol

Omfatter

Regulering

Låntager skal kunne blive
kreditgodkendt til et 30-årigt
fastforrentet lån med afdrag for
at kunne optage et rentetilpas
ningslån eller afdragsfrit lån.

Administra
tivt fastsat1

2013

Tilsyn

N/A

20152

Tilsyn

Danmark

Forbrugerbeskyttelse Tilbagebetalings
evne

Estland

Forebygge og be
grænse systemiske
risici

Finland

Forbrugerbeskyttelse Tilbagebetalings
evne

Låntager bør forelægges bereg
ninger af tilbagebetalingsevnen
under hensyntagen til en rente
på 6 pct. og en tilbagebetalings
evne på 25 år.

Administra
tivt fastsat

2010

Stikprøveunder
søgelser

Holland

N/A

Gældsbetjenings
grænse på
18,5-46,5
pct.3

Grænserne kan i visse tilfælde
fraviges.

Lov

2013

N/A

Irland

Forebygge og be
grænse systemiske
risici

LTI på 3,5

Lån med LTI over 3,5 må højst
udgøre 20 pct. af værdien af
nyudlån.

Administra
tivt fastsat

20144

Indberetninger

Litauen

Forebygge og be
grænse systemiske
risici samt forbruger
beskyttelse

Gældsbetje Gældsbetjening skal tillige oplyses Administra
tivt fastsat
ningsgræn under forudsætning af en rente
se på 40 pct. stigning på 4 og 8 procentpoint.

2011

N/A

Norge

Forebygge og be
grænse systemiske
risici

Tilbagebetalings
evne

Lån bør ikke bevilges, og i alle
tilfælde frarådes, hvis rådigheds
beløbet ved en rentestigning på
5 procentpoint ikke er tilstræk
keligt til at dække låntagers
udgifter.

Administra
tivt fastsat

2010

Tilsyn, årlige
boligudlånsun
dersøgelser og
besøg hos filia
ler af udenland
ske banker

Storbri
tannien

Forebygge og be
grænse systemiske
risici

Tilbagebetalings
evne

Tilbagebetalingsevnen skal vur
deres under forudsætning af en
rentestigning på 3 procentpoint
inden for de første fem år af
lånets løbetid.
Lån med LTI over 4,5 må højst
udgøre 15 pct. af antal nyudlån.

Administra
tivt fastsat

2014

N/A

Gældsbetje Lån, der fraviger grænsen, må
ningsgræn højst udgøre 15 pct. af værdien
se på 50 pct. af nyudlån hver måned.

LTI på 4,5

Administra
tivt fastsat

Anm.: N/A angiver, at informationen ikke umiddelbart har kunnet indhentes. Regulering, der er administrativt fastsat, omfatter bl.a. bekendtgø
relse og vejledning, beslutninger fra centralbanker med tilsynsbeføjelser og retningslinjer fra tilsynsmyndigheder.
Kilde: Pressemeddelelser, høringsdokumenter, lovtekst og rapporter fra landenes tilsynsmyndigheder, regeringer og centralbanker.
1. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder mv. samt vejledning herom.
2. Forslaget er annonceret af centralbanken med påtænkt implementering fra begyndelsen af 2015.
3. I Holland varierer den maksimale gældsbetjeningsgrad fra 18,5 til 46,5 pct. afhængig af indkomstforhold og rentesats. Der er særskilt define
rede grænser for låntagere, der har nået pensionsalderen. Annuitetstilbagebetaling på 30 år og en 10-årig rentesats eller derover skal lægges
til grund i beregningerne.
4. Angiver året for annoncering af tiltaget.
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En lånegrænse i forhold til indkomsten, LTI-grænse, kan betragtes som det mest simple mål for
låntagers tilbagebetalingsevne.10 Jo større gæld
en husholdning har, jo større andel af indkomsten
skal anvendes til at betjene lånet. En LTI-grænse
er blevet – eller er ved at blive – introduceret i
Irland og Storbritannien. I begge tilfælde imple
menteres grænsen som en porteføljebegrænsning
på kreditinstitutternes nyudlån, som alene omfat
ter lån mod pant i boligen. Andre lån, som billån
og blankolån, er dermed ikke omfattet.
En LTI-grænse forudsætter en metode til vurde
ring af låntagers indkomst. I Storbritannien er der
ikke formuleret nye anvisninger for indkomstvur
deringen. Institutterne skal anvende den metode,
de hidtil har anvendt. I Irland er lånegrænsen defi
neret i forhold til låntagers årlige bruttoindkomst.
En grænse for gældsbetjeningsgraden,
DSTI-grænse, er defineret ud fra lånets ydelser i
forhold til indkomsten.11 Beregning af gældsbetje
ningsgraden forudsætter ud over en indkomstvur
dering også en metode til ydelsesdefinition, fx i
forhold til løbetid og afdragsprofil. En gældsbetje
ningsgrænse kan have den fordel, at det aktuelle
renteniveau kan afspejles i de konkrete låne
muligheder, uden at lånegrænsen skal justeres.
Låntagers sårbarhed over for rentestigninger kan
søges begrænset ved, at der fx stilles krav om, at
en rentesats på et fastforrentet lån skal anvendes
i ydelsesberegningerne, selv om lånet er variabelt
forrentet. Hvis lånegrænsen gælder de samlede
gældsforpligtelser, og ikke blot gældsforpligtelser
på boliglån, skal der indhentes information om
disse.
Gældsbetjeningsgrænser er blevet indført, eller
er på vej, i Estland, Holland og Litauen. Gældsbe
tjeningsgrænsen er som udgangspunkt ens for
alle i Estland og Litauen, mens der i Holland er
fastlagt detaljerede skemaer for den maksimale
gældsbetjeningsgrad afhængig af bl.a. indkomst
forhold og rentesats.
Krav til tilbagebetalingsevnen vil både kunne
tage højde for rentefølsomhed og den enkelte
husholdnings behov for faktisk rådighedsbeløb.
Hvor meget gæld, der kan være foreneligt med en
rimelig tilbagebetalingsevne, vil ud over rentevil

kår og tilbagebetalingstid på lånet også afhænge
af den enkelte husholdnings situation, herunder
husholdningens størrelse og forbrugsmønster. I
Finland, Norge og Storbritannien stilles krav til
bankerne om at vurdere tilbagebetalingsevnen
under visse forudsætninger om renteudvikling og
tilbagebetalingsperiode. God skik-reglen i Dan
mark om, at låntager skal kunne blive kreditgod
kendt til et 30-årigt fastforrentet lån med afdrag
for at kunne optage et rentetilpasningslån eller
et afdragsfrit lån, kan betragtes som et krav til
tilbagebetalingsevne. I den aktuelle situation sva
rer kravet til, at låntager skal kunne tilbagebetale
lånet under hensyntagen til en rentestigning på
mellem 2-2,25 procentpoint afhængig af rente
bindingsperiode.12 I Norge og Storbritannien er
rentestresset henholdsvis 5 og 3 procentpoint.
Beregning af tilbagebetalingsevnen forudsæt
ter flere antagelser og vurderinger fra lovgiver
eller det enkelte institut end en mere simpel
LTI-grænse, herunder en metode til vurdering af
låntagers behov for rådighedsbeløb. Der er så
vidt vides ikke fastsat generelle minimumskrav til
låntagers rådighedsbeløb i de betragtede lande. I
Danmark fastsætter institutterne også selv ram
merne for, hvornår en låntager vurderes at kunne
servicere et lån.

10 LTI er en forkortelse af loan-to-income.

12 Forskel i den effektive rentesats inkl. bidrag for lønmodtagere, pen
sionister mv. på realkreditlån med oprindelig rentebinding over 10 år
sammenlignet med realkreditlån med oprindelig rentebinding op til
og med 5 år.

11 DSTI er en forkortelse af debt-service-to-income.
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Foreløbige erfaringer med effekten af ind
komstrelaterede lånegrænser
Der er kun sparsom information om erfaringen
med indkomstrelaterede lånegrænser i de forskel
lige lande. Det skal bl.a. ses i lyset af, at lånegræn
serne kun er i færd med at blive implementeret
eller har været i kraft i en kort periode.
Da indkomsterne typisk ikke stiger så h
 urtigt
som boligpriserne i opgangstider, kan indkomst
relaterede lånegrænser i højere grad virke be
grænsende, da muligheden for at optage lån vil
blive begrænset til udviklingen i indkomsten. Det
kan lægge en dæmper på den forstærkende virk
ning på forbrug og investeringer fra den finansiel
le sektor.
Blandt de omtalte lande er det alene Storbri
tannien, der har forsøgt at kvantificere betydning
en for den samlede kreditvækst og boligpriserne.
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Førstegangskøberes samlede gæld, inkl. billån mv., i forhold til indkomst

Figur 5.5

Samlet gæld i pct. af bruttoindkomst
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Anm.: Førstegangskøbere er beregnet som familier med en positiv boligværdi ultimo året, som havde en boligværdi på nul ultimo foregående
år. Kun familier, der har optaget et realkreditlån, er medtaget. Selvstændige, familier der omfatter en pensionist og familier uden fuld
skattepligt i Danmark er udeladt.
Kilde: Egne beregninger på data fra Danmarks Statistik og realkreditinstitutterne.

I det centrale skøn for den økonomiske udvikling
forventer den britiske centralbank, at virkningen
af lånegrænserne er minimal. I en situation, hvor
udviklingen på boligmarkedet tager mere fart end
i det centrale skøn, forventer centralbanken, at
indførelsen af en LTI-grænse kan reducere bolig
prisstigningerne med 5 procentpoint over 3 år
og afdæmpe kreditvæksten.13 I Norge vurderer
tilsynsmyndigheden, at kreditgivningen har været
lavere, end den ellers ville have været, men at
effekten er vanskelig at kvantificere.14
DANSKE HUSHOLDNINGERS GÆLD I FORHOLD TIL
INDKOMST PÅ OPTAGELSESTIDSPUNKTET
I Danmark steg gældsætningen i forhold til ind
komsten i årene op til finanskrisen blandt første
gangskøbere. Hver tiende førstegangskøber, som
optog et realkreditlån i 2003, havde en gæld, der
var knap 4 gange bruttoindkomsten eller derover,
jf. figur 5.5. Den faktor steg til over 5,5 i 2007.

Stigningen i gældsætningen var særlig udtalt
blandt familier bosiddende i de største byer. Her
havde hver tiende førstegangskøber en gæld på
mindst 8 gange bruttoindkomsten i 2006. Tenden
sen er efterfølgende vendt både for landet som
helhed og i de større byer. I 2012 var gældsætnin
gen i forhold til indkomsten blandt førstegangs
købere på omtrent samme niveau som i 2004 for
landet som helhed trods et lavere renteniveau.
Høj gæld i forhold til indkomst blandt første
gangskøbere er koncentreret blandt familier
bosiddende i og omkring de største byer samt i
visse kommuner i Nordsjælland og Nordjylland, jf.
figur 5.6.
Familier, som omfattede minimum én pensio
nist, og som optog et realkreditlån i 2012, havde
en højere gæld i forhold til indkomst end andre
familier. Pensionisters økonomi er anderledes
end personer på arbejdsmarkedet, da de typisk
har lavere indkomst, men til gengæld kan have
opbygget en større opsparing, herunder i form af
friværdi i boligen.

13 Se Bank of England, Financial Stability Report, juni 2014.
14 Se Norges finanstilsyn, Gjennomføring og virkninger av retningslinjer
for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål, brev til finansdepar
tementet, 29. januar 2014.
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Geografisk fordeling af første
gangskøberes samlede gæld,
inkl. billån mv., i forhold til
indkomst i 2012, 90. percentil

Figur 5.6

Anm.: Gæld i procent af indkomst for 90. percentil i 2012. Før
stegangskøbere er beregnet som familier med en positiv
boligværdi ultimo året, som havde en boligværdi på nul
ultimo foregående år. Kun familier, der har optaget et re
alkreditlån i 2012, er medtaget. Selvstændige, familier der
omfatter en pensionist og familier uden fuld skattepligt
i Danmark er udeladt. Den blanke farve er anvendt for
kommuner med færre end 50 observationer.
Kilde: Egne beregninger på data fra Danmarks Statistik og real
kreditinstitutterne.
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BILAG

BILAG 1:
POPULATIONEN I
RAPPORTEN
Analyserne af pengeinstitutter tager udgangs
punkt i de institutter, som Finanstilsynet har grup
peret som hhv. gruppe 1 og 2 i 2014. Analyserne
af realkredit omfatter samtlige realkreditinstitut
ter, jf. tabel B1.1.
De fem pengeinstitutter i Finanstilsynets
gruppe 1 benævnes i rapporten som systemiske
pengeinstitutter. Til forskel fra Finanstilsynets
gruppe 2 er Saxo Bank udeladt af populationen
på grund af bankens forretningsmodel. De øvrige
institutter i gruppe 2 benævnes i rapporten som
ikke-systemiske pengeinstitutter. Gruppeinddelin
gen er gældende bagud i tid.

Institutter i populationen
med angivelse af balancesum
pr. 30. juni 2014, mio. kr.

Tabel B1.1

Beløb
Systemiske pengeinstitutter
Danske Bank

2.128.620

Nordea Bank Danmark

534.211

Jyske Bank

272.593

Nykredit Bank

235.936

Sydbank

147.956

Systemiske pengeinstitutter i alt

3.319.315

Ikke-systemiske pengeinstitutter
Spar Nord Bank

78.322

Arbejdernes Landsbank

39.744

FIH Erhvervsbank

26.292

Vestjysk Bank

23.161

Ringkjøbing Landbobank

19.675

Den Jyske Sparekasse

17.024

Sparekassen Kronjylland

16.872

Sparekassen Sjælland

14.684

Jutlander Bank

14.283

Alm. Brand Bank

14.149

Ikke-systemiske pengeinstitutter i alt

264.205

Realkreditinstitutter
Nykredit Realkredit

1.257.671

Realkredit Danmark

841.644

Totalkredit

620.982

Nordea Kredit

429.131

BRFkredit

240.830

DLR Kredit

141.395

LR Realkredit
Realkreditinstitutter i alt

18.879
3.550.533

Anm.: Balancesummen er angivet på institutniveau.
Kilde: Finanstilsynet.
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BILAG 2: EN FINANSIEL
STRESSINDIKATOR
FOR DANMARK

Nationalbanken har udarbejdet en finansiel
stressindikator, der har til hensigt at vurdere det
samlede niveau af stress ud fra en række centrale
finansielle delmarkeder i Danmark. Indikatoren er
udarbejdet med inspiration fra ECB’s Composite
Indicator of Systemic Stress1, CISS, og Riksbankens
indexet för finansiell stress.2 Den danske stress
indikator er metodisk identisk med ECB’s og
Riksbankens stressindikatorer og afviger kun, hvor
det er nødvendigt ud fra særlige danske forhold.
Eksempelvis inddrager den danske stressindikator
realkreditmarkedet frem for markedet for virk
somhedsobligationer, der indgår i ECB’s stress
indikator, da realkreditmarkedet er større og mere
centralt for det finansielle system i Danmark end
markedet for virksomhedsobligationer.3

Den høje grad af lighed i opbygningen mu
liggør, at den danske finansielle stressindikator
meningsfyldt kan sammenlignes med ECB’s og
Riksbankens stressindikatorer. Herved kan der
sondres mellem begivenheder, der leder til
stress på de finansielle markeder i henholdsvis
euroområdet, Sverige og Danmark. Den danske
stressindikator viser fx, at der var mindre stress
på de finansielle markeder i Danmark under de
senere faser af statsgældskrisen, end det var
tilfældet i euroområdet og Sverige, da Danmark
her blev betragtet som en sikker havn, jf. figur

1

Kremer et al., CISS – A Composite Indicator Of Systemic Stress In The
Financial System, ECB Working Paper Series, 2012, No. 1426.

2

Johannson et al., Further development of the index for financial stress
for Sweden, Sveriges Riksbank, Economic Review, 2013:1.

3

Riksbanken benytter samme tilgang, og har også inddraget realkre
ditmarkedet frem for markedet for virksomhedsobligationer.
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B2.1. Overordnet er stressindikatorerne dog
højt korrelerede, hvilket afspejler, at Danmark,
Sverige og euroområdets finansielle markeder
generelt er påvirket af de samme faktorer.

STRESSINDIKATORENS OPBYGNING
Den finansielle stressindikator for Danmark
aggregerer niveauet af stress på fem centrale
delmarkeder/sektorer i det finansielle system.
Stressniveauet på hvert delmarked måles ved
hjælp af tre markedsindikatorer, kaldet subindi
katorer, jf. figur B2.2 Hver subindikator opfanger
elementer af markedsstress, fx øget volatilitet på
aktiemarkedet, mindre likviditet på pengemarke
det eller et fald i markedets vurdering af danske
banker. De fem delmarkeder/sektorer er i lighed
med ECB’s stressindikator: Pengemarkedet, obli
gationsmarkedet, aktiemarkedet, valutamarkedet
og banksektoren.4 I beregningen af den endelige
stressindikator tages højde for, at samtidig stress
på flere delmarkeder udgør en større udfordring
for det finansielle system end perioder med stress
på enkelte delmarkeder.
Værdien af den samlede stressindikator ligger
mellem 0 og 1. En værdi på 0 er et udtryk for
meget lav volatilitet og stor tillid til det finansielle
system, mens en værdi på 1 angiver, at der samti
digt hersker en ekstrem dysfunktionel tilstand på
de fem delmarkeder, samt at markedsdeltagerne
er meget nervøse og risikoaverse.

4

Riksbankens stressindikator medtager ikke banksektoren.
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Stressindikatorer for Danmark, Sverige og Euroområdet

Figur B2.1
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Anm.: På grund af mindre metodeforskelle stressindikatorerne imellem, er det ikke meningsfyldt at analysere små forskelle i de absolutte
niveauer. Seneste observation er 23. november 2014.
Kilde: Danmarks Nationalbank, ECB og Riksbanken.

VALG AF SUBINDIKATORER

en enkelt subindikator, ligesom en subindikator
kan påvirkes af ikke-stressrelaterede forhold.

Valget af subindikatorer for de enkelte delmar
keder i Danmark følger overordnet ECB’s stress
indikator, jf. tabel B2.1. Det skal bemærkes, at flere
elementer af stress på et delmarked kan påvirke

AKTIEMARKEDET
Realiseret volatilitet på Morgan Stanley Capital In
ternational indekset for Danmark, MSCI-Danmark,

Opbygning af stressindikatoren

Figur B2.2
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Oversigt over subindikatorer til den danske indikator

Tabel B2.1

Delmarked

Subindikator

Aktiemarkedet

Realiseret volatilitet på MSCI-Danmark
CMAX på MSCI-Danmark
Korrelation mellem afkast på MSCI-Danmark og prisindeks for 7-10-årige danske statsobligationer

Obligationsmarkedet

Realiseret volatilitet på 10-årig dansk statsobligation
Rentespænd mellem 5 årig swaprente og 5-årig dansk statsobligation
Rentespænd mellem 5-årig realkreditobligation og 5-årig swaprente

Pengemarkedet

Rentespænd mellem 6-måneder Cibor og 6-måneder skatkammerbevis
Realiseret volatilitet på rentespændet mellem 6-måneder Cibor og 6-måneder skatkammerbevis
Afvigelse fra den dækkede renteparitet

Valutamarkedet

Realiseret volatilitet på DKK/SEK
Realiseret volatilitet på DKK/GBP
Realiseret volatilitet på DKK/USD

Banksektoren

Realiseret volatilitet på danske bankaktiers idiosynkratiske afkast
Produktet af CMAX for danske banker, og deres book-price-ratio
Danske Banks 5-årige CDS-spænd

kan udtrykke i hvor høj grad, der er usikkerhed
omkring investorernes prisfastsættelse af dan
ske aktier.5 Det kan fx gøre det vanskeligere for
virksomheder at finansiere sig gennem aktiekapi
tal. Subindikatoren beregnes som det ugentlige
gennemsnit af daglige absolutte log-afkast.
CMAX er givet ved forskellen i procent mellem det
nuværende og det højeste kursniveau inden for de
seneste to år. Det angiver, hvor meget en investor
maksimalt kan have tabt over de seneste 2 år, hvis
vedkommende købte aktier på det værst mulige
tidspunkt og stadig ejer aktierne. En høj værdi af
spejler, at mange investorer kan have lidt store tab
og må forventes at være sårbare over for yderlige
re prisfald. Subindikatoren beregnes som:
��
�� = ������� = 1 ̶		
���(��⎹ � = 0,1 … �)

Korrelation mellem afkast på aktie- og obliga
tionsmarkedet kan indikere, hvorvidt aktiemar
kedet er præget af flight-to-quality. Hvis korre
lationen er negativ, kan det være et tegn på, at
investorerne rebalancerer deres porteføljer ved at
sælge aktier og købe obligationer, fx fordi deres
risikoaversion er øget. Der tages i beregningen
højde for den langsigtede korrelation mellem
aktier og obligationer, idet subindikatoren udreg
nes som forskellen mellem 4-års korrelationen og
4-ugers korrelationen (dvs. værdien er stigende
med en høj negativ 4-ugers korrelation).6 Subindi
katoren beregnes som:
�� = ��� (��������������������� ̣�� �°�
̶ ��������������������� ̣�� ����, 0)

��������������������� ̣�� =
�
� �₌₁(���������₋� ̶ ��������)(���� ̣��₋� ̶ ����� ̣)

Hvor �� er prisniveauet på MSCI-Danmark på tids
punkt t, og T angiver antallet af dage, som CMAX
måles over.

�
�
⎷� �₌₁(���������₋� ̶ ��������)2 � �₌₁(���� ̣��₋� ̶ ����� ̣)2

5

6

MSCI er valgt fordi det omfatter udbetalte udbytter, jf. Johannson et
al., Further development of the index for financial stress for Sweden,
Sveriges Riksbank, Economic Review, 2013:1.
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Hvis forskellen mellem korrelationerne er negativ, fx hvis den kortsig
tede korrelation er positiv og større end den langsigtede korrelation
i termer, sættes subindikatoren til nul.
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Hvor ��������� og ���� ̣�� er log-afkastet på hhv.
MSCI-Danmark og et prisindeks for 7-10 årige
danske statsobligationer på dag t. �� angiver det
gennemsnitlige afkast for de n seneste dage.
OBLIGATIONSMARKEDET
Usikkerheden om det fremtidige renteniveau må
les ved hjælp af den realiserede volatilitet på den
10-årige danske statsobligation. Hvis volatiliteten
øges, kan det indikere, at markedsdeltagere i
stigende grad er usikre om det fremtidige rente
niveau eller reagerer kraftigt på ny information.
Subindikatoren beregnes som det ugentlige gen
nemsnit af daglige absolutte renteændringer.
Rentespændet mellem en 5-årig renteswap og
en 5-årig dansk statsobligation udtrykker bl.a.
investorernes præferencer for likviditet. Spændet
vil typisk øges, hvis investorerne er villige til at
betale højere præmier for den ekstra likviditet,
som en statsobligation tilbyder. Subindikatoren
beregnes som det ugentlige gennemsnit af dag
lige spænd.
Rentespændet mellem en 5-årig realkreditobliga
tion og en 5-årig renteswap udtrykker investorer
nes tillid til det danske realkreditmarked. Subindi
katoren beregnes som det ugentlige gennemsnit
af daglige spænd.
PENGEMARKEDET
Rentespændet mellem 6-måneders Cibor og
6-måneders skatkammerbevis, pengemarkeds
spændet, udtrykker bl.a. kreditrisikoen forbundet
med danske banker, idet Cibor-renten beregnes
på baggrund af rentesatser for usikrede lån mel
lem danske banker. Subindikatoren beregnes som
det ugentlige gennemsnit af daglige spænd.
Volatiliteten i det ovenstående rentespænd ud
trykker bl.a. usikkerheden omkring markedsdelta
gernes vurdering af de danske banker. Subindika
toren beregnes som det ugentlige gennemsnit af
daglige absolutte ændringer i rentespændet.
Afvigelser fra den dækkede renteparitet – her for
holdet mellem 6-måneders Cibor-renten og den
implicitte 6-måneders Cibor-rente, hvor den impli
citte 6-måneders Cibor er defineret som et usikret
lån i euro hvor valutarisikoen er afdækket gennem
en future aftale – kan bl.a. udtrykke danske ban
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kers lånemuligheder i udlandet. Subindikatoren
beregnes som:
₅
���������₋�����₋�
�� = ⅕�������� ����₋� ̶ �������� ����₋� * 		
�
�������₋�����₋�
�₌₁
��������������
��������
�������� �����
VALUTAMARKEDET
Stress på valutamarkedet måles vha. volatiliteten i
tre centrale valutakryds for Danmark (svenske kro
ner, dollar og pund). Volatilitet i valutamarkedet
er en bred indikator for tilstanden i den finansielle
sektor, eller hvis der fx er øget realøkonomisk
usikkerhed. Subindikatorerne beregnes som uge
gennemsnittet af daglige absolutte log-afkast.
BANKSEKTOREN
Hvis volatiliteten af danske bankaktiers idiosyn
kratiske afkast øges, kan det udtrykke, at inve
storerne er usikre på tilstanden i den danske
banksektor. Indikatoren udregnes ved at regres
sere afkastet af det danske bankaktieindeks på
afkastet fra et indeks over udenlandske ikke-finan
sielle virksomheder (over en periode på 2 år) og
derefter beregne volatiliteten af fejlleddene (det
idiosynkratiske element). Subindikatoren bereg
nes som:

��� ������������ = � + β * ��� ����₋����������� ����� � ��
Hvor r angiver det daglige log-afkast, � er en
konstant, β er regressionskoefficienten og �� er
fejlleddet, hvis ugegennemsnit benyttes til at be
regne indikatoren.
Produktet af CMAX (se aktiemarkedsindikator) og
bankernes book-price-ratio kan udtrykke banker
nes sårbarhed. Indikatoren er høj, hvis aktiemar
kedet har været faldende i en periode samtidig
med, at bankerne værdiansættes under den indre
værdi. Dermed kan bankerne have lidt historiske
tab samtidig med, at investorerne forventer flere
tab i fremtiden. Det betyder, alt andet lige, at
banksektorens sårbarhed er øget. Subindikatoren
er beregnet som:
�����
�� = ����� *		
������
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Hvor ����� og ������ hhv. er den bogførte og
markedsbestemte værdi af egenkapitalen i de 10
største banker i Danmark.
Den danske banksektors kreditrisiko udtrykkes
ved prisen, som er lig forsikringspræmien, på en
Credit Default Swap, CDS, på Danske Bank.7
Der er enkelte af de valgte subindikatorer, der
afviger fra de subindikatorer, ECB har valgt.
Afvigelserne forekommer udelukkende, hvor det
er nødvendigt pga. særlige danske forhold. Det
gælder:
•• Pengemarkedet, hvor afvigelsen fra den dæk
kede renteparitet inddrages, modsat ECB, der
inddrager ECB’s nødlikviditet til kreditinstitut
ter i euroområdet. Det skyldes, at Nationalban
ken ikke løbende offentliggør en tidsserie over
tildelingen af nødlikviditet.
•• Obligationsmarkedet, hvor realkreditmarkedet
inddrages, modsat ECB, der inddrager marke
det for virksomhedsobligationer. Det skyldes,
at realkreditmarkedet er større og mere cen
tralt for det finansielle system i Danmark end
markedet for virksomhedsobligationer.
•• Banksektoren, hvor CDS-spændet for Danske
Bank inddrages, modsat ECB, der benytter ren
tespændet mellem obligationer med kreditvur
deringen A udstedt af hhv. kreditinstitutter og
ikke finansielle virksomheder. Det skyldes, at
markedet for virksomhedsobligationer i Dan
mark er begrænset, og rentespændet derfor
ikke er retvisende for tilstanden i den danske
banksektor.

BEREGNING AF
STRESSINDIKATOREN
TRANSFORMATION AF SUBINDIKATORER
De fem delmarkeder består som nævnt oven for
af hver tre subindikatorer. Det første skridt i be
regningen af stressindikatoren er at transformere

7

Brugen af CDS for Danske Bank, som indikator for kreditrisikoen i den
danske banksektor, er beskrevet i Danmarks Nationalbank, Statens
låntagning og gæld, 2012, Credit Default Swap på Stater, side 111130.

DANMARKS NATIONALBANK FINANSIEL STABILITET, 2. HALVÅR 2014

disse i alt femten subindikatorer, så deres værdier
ligger mellem 0 og 1. Transformationen muliggør,
at de forskellige subindikatorers værdier kan sam
menlignes. Specifikt påføres tidsserien for hver
subindikator følgende funktion:
�(��) =

��
�

hvor �� er den observerede værdi ved tidspunkt
t og �� er værdiens ordinale placering ift. til de t
første værdier. For at indikatoren skal bibeholde
en relativ dimension, udføres rangeringen rekur
sivt, dvs. én efter én. Dog rangeres alle værdier
fra datasættets begyndelse og indtil august 2006
simultant, for at sikre at indikatoren i begyndelsen
giver meningsfulde værdier. En af fordelene ved
denne metode er, at den undgår at antage en
bestemt sandsynlighedsfordeling.
Metoden kan illustreres med et simpelt eksem
pel. Antag at et datasæt for en subindikator
består af syv observationer: {0,9,7,5,4,10,6}. Hvis
de fem første observationer rangeres simultant,
og de efterfølgende to observationer rangeres
rekursivt, vil resultatet af transformationen være
{� �̸ ,� �̸ ,� �̸ ,� �̸ ,� �̸ ,� �̸ ,� �̸ } (værdierne har samme placering
som i datasættet). Den første transformerede
værdi fremkommer ved, at den første værdi, 0, er
den laveste, og dermed får værdien 1. Værdien
skal herefter divideres med det samlede antal
observationer, 5, hvorved den transformerede
værdi bliver � �̸ . Det fremgår, at den hidtil højeste
observerede værdi altid tillægges værdien 1,
mens den hidtil laveste værdi nærmer sig 0 for et
stort datasæt.
AGGREGERING AF DELMARKEDER
De tre subindikatorer for hvert af de fem delmar
keder aggregeres ved at tage et gennemsnit, hvor
hver subindikator vægtes med en tredjedel. Her
ved opnås en stressindikator for hvert af de fem
delmarkeder. Selve indikatoren udregnes derefter
ud fra følgende formel:
���������� = (𝒔� ∘  𝒘�)𝑪�(𝒔�  ∘  𝒘�)�
hvor 𝒔� er en 1x5 vektor med subindikatorværdier
for de fem delmarkeder, 𝒘� er en 1x5 vektor med
delmarkedsvægte og 𝑪� er en 5x5 korrelations
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Sammenligning af vægte

Figur B2.3
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Anm.: Figuren viser den danske stressindikator beregnet med
hhv. ECB’s og Riksbankens vægtning af delmarkederne.
Seneste observation er 23. november 2014.
Kilde: Danmarks Nationalbank, ECB og Riksbanken.

summen af bidragene fra delmarkederne under
antagelse om perfekt positivt korrelerede stress
niveauer på alle delmarkeder og den samlede
stressindikator kan dermed tilskrives, at korrelati
onen mellem stressniveauerne på delmarkederne
er mindre end perfekt (de ikke-diagonale elemen
ter i 𝑪� er mindre end én). Korrelationsbidraget vil
derfor altid være negativt. Korrelationsbidragets
absolutte størrelse er en voksende funktion af
dels, hvor meget korrelationsmatricen afviger fra
perfekt korrelation, og dels stressniveauet på de
fem delmarkeder. Korrelationsbidraget for Dan
mark giver generelt et større fradrag i det sam
lede stressniveau efter end før finanskrisen. Det
skyldes primært, at udviklingen i stressniveauerne
på de fem delmarkeder nu er mindre korrelerede
end før finanskrisen.

matrix. ∘ symboliserer elementvis-multiplikation.
Delmarkedsvægtene følger ECB’s stressindikator,
idet obligationsmarkedet vægtes med 15 pct.
pengemarkedet med 15 pct., aktiemarkedet med
25 pct., valutamarkedet med 15 pct. og banksek
toren med 30 pct. Riksbanken vægter alle delmar
keder ligeligt. Det ændrer dog ikke afgørende på
stressindikatoren, om ECB’s vægte anvendes, eller
alle delmarkederne vægtes ens, jf. figur B2.3.
KORRELATION
Korrelationsmatricen opdateres løbende ved
hjælp af et eksponentielt vægtet glidende gen
nemsnit for de parvise korrelationer mellem
stressniveauerne på de fem delmarkeder/sektorer.
Vægtningen af den seneste information følger
konstruktionen af ECB’s og Riksbankens stressin
dikatorer.8 Illustrationen af stressindikatoren, inkl.
bidrag fra de enkelte delmarkeder, følger også
ECB og Riksbanken, jf. figur B2.4. Først er bidra
gene fra de enkelte delmarkeder beregnet under
antagelse om perfekt korrelation mellem stressni
veauerne på alle fem delmarkeder (alle elementer
i 𝑪� er sat lig én). Dernæst er den samlede stres
sindikator beregnet på baggrund af den løbende
opdaterede korrelationsmatrix. Forskellen mellem

8
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Se Kremer et al., CISS – A Composite Indicator Of Systemic Stress In
The Financial System, ECB Working Paper Series, 2012, No. 1426, for
en diskussion af forskelige værdier af opdateringsparameteren i de
eksponentielt vægtede glidende gennemsnit.
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Dekomponering af stressindikatoren

Figur B2.4
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Anm.: Hvis alle markeder er perfekt korrelerede, vil værdien af indikatoren være lig summen af de fem delmarkeder/sektorer. Seneste observati
on er 23. november 2014.
Kilde: Danmarks Nationalbank.
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