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Executive summary

The financial crisis that arose in 2007 clearly emphasized the importance of the money

markets and how essential they are for the rest of the financial markets to operate order-

ly. The price of obtaining liquidity in the unsecured money markets developed explosively

compared to the price of liquidity in the secured markets. So far analyses have been limited

to plotting price spreads and qualitative attempts to measure banks’ risk aversion. This

thesis aims to take the analysis an academic step further.

This study presents a liquidity model which will enable banks to lend unsecured liq-

uidity to one another. The model depends on conditions regarding consumers’ utility,

stochastics in banks’ individual liquidity need, distribution of asset returns and banks’

gain on their customers. The model is not directly related to previous studies but it bene-

fits greatly from the results found in earlier articles. The liquidity model creates a market

for unsecured liquidity lending without asymmetric information and financial contagion.

A pattern of liquidity shock corresponding to those used in most recent studies is incor-

porated. The pattern combines both an aggregated and an individual (idiosyncratic) shock.

It is examined and quantified how banks trade liquidity in the model. It is found that

their trade can be limited by lack of surplus liquidity or by lack of profit on trading liquid-

ity. The market is under full competition. This determines the price of unsecured liquidity

and drives the expected profit on the most risk-prone liquidity lender to zero. It is shown

how the banks’ allocation of liquidity should be regulated in the liquidity model to achieve

the highest average utility for the consumers. Overall it succeeds to establish mathematical

expressions specifying the price of liquidity given the model’s dependencies.

The European money markets are examined. The framework is described: From obtain-

ing liquidity in the European Central Bank to liquidity trading and transformation in the

ix



x EXECUTIVE SUMMARY

secondary market between private banks. The main money market indices are presented.

Further more the assumptions of the liquidity model are related to the real European mon-

ey market. The assumptions are found to be quite realistic but the exact precision of the

regulation is questioned.

The liquidity model is applied to the European money market and it is estimated how

it reflects upon the recent developments within the market. The return of the asset seems

to be of great importance. The first rise in the price level of the unsecured liquidity in 2007

can be reflected by falling average return of the assets, though failing to justify the most

drastic price rises. The most elevated price levels are reproduced in the liquidity model by a

slip in the volatility of the asset returns or the consumers’ discount of future consumption.

If the explosive price development from 2008 is anchored to consumers’ discount it clearly

requires poor regulation of the banks’ liquidity allocation. The rest of the dependencies

in the model are found too weak to fully explain the development experienced within the

money markets.



Forord

Denne afhandling er afslutningen p̊a 5 års studie ved CBS p̊a Cand.Merc.(Mat.) linien. Det

sigter mod at demonstrere færdigheder inden for mikroøkonomiske modeller for banker,

matematisk model forst̊aelse og anvendelse af økonomiske modeller p̊a aktuelle problem-

stillinger samt en forst̊aelse for hvordan den virkelige verden fungerer.

Afhandlingen er et studie af pengemarkedet, og det er valgt af egen interesse, emnets

aktualitet og en - efter mit kendskab - mangel p̊a eksisterende modeller for hvordan banker

handler likviditet p̊a pengemarkedet. Det har betydet at der har måtte opstilles en ny

model for likviditet, der ikke har direkte støtte fra nogen eksisterende modeller. Der nydes

dog i udpræget grad godt af andre studiers tanker, og det er forsøgt at medtage elementer

fra de andre studier til at skabe en likviditetsmodel der afspejler den virkelige verdens

premisser for pengemarkedet.

Pengemarkedets transaktioner benævnes i flæng som interbank likviditetshandel, penge-

markedsl̊an eller tilsvarende.

Der opstilles en likviditetsmodel for at give en teoretisk og empirisk analyse af penge-

markedet. I den virkelige verden diskuteres og analyseres pengemarkedet i udpræget grad,

men alle analyserne forbliver p̊a et simpelt plan uden forankring i en underliggende teore-

tisk og akademisk model. Dette studie ønsker at g̊a dybere med en akademisk model for

hvordan banker handler likviditet, og p̊a denne måde analysere likviditets handel samt

belyse den aktuelle udvikling p̊a interbank markedet.

Jeg er meget taknemmelig for den hjælp og vejledning min vejleder Hans Keidings har

ydet undervejs.

Afhandligen er optalt til 79,5 normalsider startende fra indledning til konklusion, der

svarer til 72,5 normalsider, foruden 14 grafer, der hver er opgjort til 0,5 normalside.
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Introduktion

Den seneste finansielle krise fra 2007 viste med al tydelighed at pengemarkedet er essen-

sielt for at resten af det finansielle marked kan fungere. Krisen afslørede at der kan opst̊a

problemer i likviditets systemet, og der er til stadighed meget stor fokus p̊a dette fra b̊ade

parlaments- og penge-politiske beslutningstagere samt aktører p̊a pengemarkedet. Medlem

af den Europæiske Centralbanks (ECB) øverste ledelse Jürgen Stark udtrykte det s̊aledes:

The orderly functioning of the money market is of the utmost importance for

the transmission of the key policy rates to the economy in general and the

price level in particular. Jürgen Stark, Medlem af Executive Board of ECB til

Bayerischer Bankenverband, Munich, 15 November 2007

Ansvarsomr̊adet for centralbankerne, som ECB tilhører, er at styre likviditeten. Dette

gøres kun mod sikkerhed og med kort horisont. Det er op til pengemarkedet at danne en

markedsbestemt pris p̊a længere løbende usikret likviditet. Beslutningstagerne ser dog med

et alvorligt blik p̊a den aktuelle situation, hvor prisforskellen mellem at l̊ane likviditet med

sikkerhed og at l̊ane uden sikkerhedsstillelse er høj selv flere år efter krisens start. ECB

skriver i sin sin månedslige publikation fra juni 2010:

Overall, these spreads (= prisforskel) remain relatively wide in comparison with

the levels prevailing prior to the onset of the financial market turmoil in August

2007. MONTHLY BULLETIN JUNE 2010 p. 30

Den usikrede likviditet er meget interessant da store dele af det finansielle marked har en

struktur der gør dem dybt afhængige af at l̊ane usikret p̊a pengemarkedet. Pengemarkedet

er et af de steder der rammes først hvis de finansielle markeder fryser til, og det rammer

helt ind i kerneforretningen af den finansielle sektor hvor likviditets løbetid og risiko trans-

formeres.

xiii



xiv INTRODUKTION

Hidtil er analyser af pengemarkedet begrænset til at se p̊a prisforskellen mellem de

usikrede likviditetsl̊an og l̊an p̊a sikret basis samt forsøg p̊a at måle bankers risiko aversion

overfor at lave længere usikrede pengemarkedsl̊an. I dette studie tages et akademisk skridt

videre. Studiet g̊ar tæt p̊a det usikrede pengemarked, og der foresl̊as en likviditetsmodel

der fanger en række centrale forhold omkring bankernes ressourcer. Med udgangspunkt i

modellen laves en grundig analyse af hvordan bankerne handler usikret likviditet indbyrdes,

og det relateres til det europæiske pengemarked. Afslutningsvis anvendes modellen til at

estimere hvilke ændringer der skal forekomme i forholdene omkring pengemarkedet for at

kunne afstedekomme den udvikling der ses i den virkelige verden. P̊a denne m̊ade skal en

akademisk basseret analyse forsøge at addresere udviklingen p̊a pengemarkedet i Europa.

0.1 Problem formulering

Den seneste tids udvikling p̊a interbank pengemarkedet i Europa har vist en voldsom ud-

vikling i prisen p̊a usikret likviditet. Der findes - efter mit bedste bekendskab - ikke en

teoretisk funderet likviditetsmodel for hvordan usikret likviditets handel mellem banker

bør foreg̊a. Formålet med opgaven er at f̊a afdækket dette teoretisk, reletere det til prak-

sis og anvende teorien empirisk. For beslutningstagere og interessenter p̊a det finansielle

marked vil dette være af stor interesse, det vil det ikke mindst være p̊a grund af manglen

p̊a tidligere publicerede akademiske undersøgelser inden for omr̊adet.

Der må opstilles en model for likviditet, der kan kvantificere relevante risici og forhold

omkring likviditets handlen. Det skal benyttes som en kvantitativ beskrivelse af likviditets-

markedet. Likviditetsmodellen bør baseres p̊a den senere tids forskning i pengemarkedet,

og der eksisterer forskningsartikler der gør brug af avancerede strukturer for risikoen

p̊a likviditet samt ældre artikler der opstiller flere relevante forhold. Modellen skal give

et nødvendigt overblik over de umiddelbare relationer mellem aktørerne p̊a likviditets-

markedet. Det er vigtigt at f̊a inddraget de relevante aktører s̊a ændringer i deres forhold

kan belyses. Ideen er ikke at skabe en kopi af den virkelige verden, men at f̊a genskabt en

model hvor f̊a parametre kan beskrive de forskellige aktører og deres forhold. Det er et m̊al

i sig selv at f̊a lavet s̊a lukket en model som muligt, hvor de parametre der specifikt hører

til modellen ogs̊a bestemmes endogent af modellens logik.

Udfra likviditetsmodellen m̊a det analyseres grundigt hvordan usikret likviditet hand-
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les mellem banker. Fokus bør ligge p̊a at f̊a genskabt likviditetshandels situationen s̊a tæt

som muligt. Det er vigtigt at f̊a belyst hvilke kriterier usikret likividtet handles udfra, og

hvordan andre aktører reagerer udfra bankernes handel med likviditet.

Den opstillede likviditetsmodel bør relateres til virkelighedens verden. Der efterspørges

derfor en gennemgang af de praktiske forhold p̊a det europæiske pengemarked. Dette kan

efterfølgende sammenlignes med modellen, og det skal gerne fremg̊a hvordan det er forsøgt

at f̊a likviditetsmodellen til at afspejle de virkelige forhold.

Modellen ønskes herefter anvendt. Virkelighedens data for det europæiske interbankmarked

bør fremføres i relation til modellen, og det skal vises hvordan modellen kan anvendes. Det

må inden for modellens verden estimeres hvordan ændringer i forholdene blandt aktørerne

kan afstedekomme den udvikling der er set p̊a pengemarkedet i Europa.

Dette tjener at give et dybere teoretisk grundlag for usikrede pengemarkedsl̊an, en

forst̊aelse for det virkelige usikrede likviditets marked og en anvendelse der skal forsøge at

adressere den senere tids udvikling.

0.2 Afgrænsning

Af hensyn til modellens omfang og relevans er der nogle risici og forhold p̊a pengemarkedet

der ikke har den største interesse. Ligeledes vil pengemarkedet i Europa være af en s̊adan

størrelse at visse risici kan neglegeres.

I nationaløkonomi berører b̊ade teorien om åbne økonomier og nytte teorien problem-

stillinger omkring likviditet. Nytte teorien om penge bringer forklaringer p̊a hvorfor der

kan opleves særlig efterspørgsel og nytte af likviditet. I en model for bankernes likviditets

handel kan det begrænses til at forbrugerne kun skal tage stilling til det forbrug de kan

opn̊a, og ikke hvilken nytte de har af penge. Valutatrafik i en åben økonomi kan være

styrende for renterne, men ved at tage udgangspunkt i det europæiske marked, da skulle

markedet gerne være s̊a stort at valutaen ikke p̊avirker i samme grad. En likviditetsmodel

kan afgrænses til at koncentrere sig om en lukket økonomi.

Visse bankøkonomiske problemstillinger kan ogs̊a udelades. Der eksisterer allerede artik-

ler om likviditetsl̊an p̊a sikret basis, og dette er ikke af samme aktualitet som det usikrede
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pengemarked. Likviditetsmodellen kan derfor helt udelade den sikrede basis og koncentreres

om det usikrede pengemarked. Ligeledes er det undersøgt hvordan et marked bliver p̊avirket

af meget store spillere, og dette kan udelades sammen med muligheden for at bankerne kan

handle likviditet strategisk. Det er oplagt at strategisk handel ikke vil opst̊a p̊a et kom-

petitivt marked, og ved empirisk undersøgelse af det europæiske marked m̊a disse effekter

antages at være marginale. Endelig eksisterer der ogs̊a studier hvor bankerne har forskellige

alternative investerings muligheder, men det vil være unødigt kompliceret at medtage.

I den empiriske undersøgelse, hvor likviditetsmodellen anvendes, bør studiet koncentreres

om en enkelt løbetid.



Kapitel 1

Likviditetsmodel

Der er en række studier af likviditet i banker, forholdene for interbank likviditetsmarkeder

og pengepolitik. Der er anvendt en række forskellige udgangspunkter. Handel med lik-

viditet p̊a interbank markedet f̊ar en central rolle i modellerne, og der er i tidligere artikler

lagt stort arbejde i hvilke forhold likviditets handlen kan foreg̊a under, men ikke p̊a at

f̊a opstillet en lukket model der kan regnes p̊a. De første modeller af Diamond og Dybvig

(1983), Bhattacharya og Douglas (1987), Bhattacharya og Fulghieri (1994) og Allen og Gale

(1998) er alle modeller der opstiller relevante forhold for pengemarkedet, og generelt findes

ligevægte hvor banker kan opn̊a en overlegen allokering af likviditet og optimal risikodeling.

Modellerne er ikke altid stabile, og bankers likviditets formidling kan komme under

pres. En antagelse om at en finansiel krise ikke kan være ligevægt er nærliggende, men det

er udfordret af blandt andre Allen og Gale. I deres studier fra 2000, 2004a, 2004b og 2005

viser de hvordan bank runs kan være en del af den efficiente ex-ante allokering, resultater

om finansiel smitte og hvordan dette p̊avirker økonomien.

Det er blevet studeret hvordan en centralbank kan aggere under de likviditets stød der

kan komme i en stokastisk model. Med udvidede beføjelser og regulerings muligheder kan

centralbanker gives mulighed for at styre den finansielle sektor mod en ligevægt, der er

velfærdsforbedrende ift. den naturlige ligevægt. Freixas og José (2008), Allen, Carletti og

Gale (2009), Diamond og Rajan (2009) og Freixas, Martin og Skeie (2009) finder alle at

en centralbank kan understøtte det socialt optimale, og udleder hvordan centralbankerne

kan skabe incitamenter for bankerne til at søge den bedste begrænsede ligevægt. Allen,

Carletti og Gale (2009) samt Freixas, Martin og Skeie (2009) benytter begge en avanceret

1



2 KAPITEL 1. LIKVIDITETSMODEL

struktur for de stød der kan komme p̊a bankernes likviditetspositioner, hvilket gør disse

artikler særlig interessante.

Afsnit 1.1 f̊ar opstillet de relevante aktører, og skitserer en model for likviditet. I dette

studie af markedet for interbank likviditet tages der udgangspunkt i de klassiske modeller

som først blev opstillet af Diamond og Dybvig (1983). Deres model er drevet af forbrugerne,

og det vises at banker kan benyttes til at opn̊a en overlegen allokering. I dette studie

benyttes en mere generel funktionsform for forbrugerens nytte. Der er p̊a linie med Allen

og Gale (1998). Allen og Gale viser hvordan der opn̊as optimal risiko deling. Det vises her

i studiet hvordan den mere generelle nyttefunktion ogs̊a passer med de grundlæggende al-

lokerings resultater fra Diamond-Dybvig: Der fremstilles rationalet for brugen af banker til

at opbevare likviditet og der igennem sikre en forbedring af allokeringen. Der indføres mu-

ligheden for at forbrugerne kan storme banker i bank runs, og det vises at det kommer som

resultat af forventningen om likviditets knaphed. Endelig bevises det hvordan likviditets-

handel kan forbedre situationen. Dette fører til sætning 2 - 4, der alle er grundlæggende

resultater for hvordan aktørerne agerer. Sætningerne er ogs̊a relevante for en social plan-

lægger, der i denne model benyttes til at regulere bankerne.

Bankerne allokerer initialt en likviditetsposition, og denne skal benyttes til at hono-

rere forbrugernes udtræk i første periode. De udtræk forbrugerne gør kan betragtes som

et stød til eller chok p̊a bankernes likviditetsposition. I afsnit 1.2 indføres en struktur for

likviditets chok, og den minder om Allen, Carletti og Gale (2009) og Frexias, Martin og

Skeie (2009). Det kvantificeres hvordan udtræk i den enkelte bank indg̊ar i den samlede

mængde af banker, og hvordan stokstikken er systematiseret p̊a et samlet plan.

Bankerne er selvstændige, egen profitmaksimerende og varetager selv handlen med lik-

viditet. I afsnit 1.3 argumenteres der for hvordan der opn̊as incitament for at bankerne skal

handle efficient p̊a interbank markedet, og incitament til at betjene de sene forbrugere.

1.1 Behovet for likviditet og banker

Samfundsøkonomien udgøres af samfundes forbrugere, der holder indskud i banker. Bankerne

kan holde forbrugernes indskud som investeringer og likvider. N̊ar forbrugerne ønsker at
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trække deres indskud ud, skal dettes honoreres med likvider. Dette afsnit beskriver de

relevante aktører og forhold i en model hvor bankerne kan l̊ane usikret likviditet.

Der indføres forbrugere, der har en given nytte. Der indføres en social planlægger, der vil

regulere s̊a den gennemsnitlige forbruger opn̊ar størst mulig nytte. Der indføres banker, og

de reguleres af den sociale planlægger. Bankerne tilbyder forbrugerne en tilstandsafhængig

indskudskontrakt, og bankerne skal honorere de udtræk forbrugerne ønsker at gøre i hen-

hold til det forbrug indskudskontrakten lover i den givne tilstand. Forbrugere, den sociale

planlægger og banker observerer ikke tilstanden p̊a samme tidspunkt. Det er væsentligt for

den information de har at reagere udfra, og det bliver et omdrejningspunkt for de risici og

forhold hver aktør har i modellen. Det vises hvorn̊ar der opst̊ar behov for banker. Bankerne

har en given mængde likviditet til at honorere udtræk, og der er risiko for at den ikke er

tilstrækkelig. Det er vist hvilke forhold der udløser et bank run. Er der flere banker kan

de handle likviditet indbyrdes, og det vises hvordan nytten forbedres af likviditetshandel.

Modellen er slutteligt sammefattet i tabel 1.1 p̊a side 10.

Forbrugere og banker

Forbrugerne tildeles initialt en beholdning, der normeres til 1. Modellen har to perioder

hvor forbrug kan foreg̊a. Forbrugerne indsætter hver især deres initialbeholdning til t = 0

i en bank, og de vil blive tilbudt en indskudskontrakt hvor udtræk i den førstkommende

periode (t = 1) honoreres med c1 ≥ 0, og udtræk i den sidste periode (t = 2) honoreres

med c2 ≥ 0. Banken forpligtes til at skulle honore de udtræk forbrugeren ønsker, men

forbrugeren bliver ved kontraktens indg̊aelse ikke forpligtet til at vælge hvilken periode

der skal forbruges i. Forbrugeren kan frit vælge i hvilken periode der skal forbruges, og

forbrugeren vælger først til t = 1 om der skal forbruges tidligt eller sent. Modellen forg̊ar

til de tre tidspunkter: t ∈ {0, 1, 2}.
Den enkelte forbrugers valg mellem tidligt og sent forbrug tages individuelt, og den

individuelle forbruger opn̊ar kun nytte i den periode hvor forbruget vælges. En forbruger

kan vælge at forbruge tidligt og er uanfæktet af værdien af andres forbrug.

Der eksisterer en social planlægger, der har kendskab til de enkelte forbrugeres nytte.

Lad den j’te forbrugers nytte ved henholdvis tidligt og sent forbrug være givet ved:

uj [c1]

βjuj [c2]
, ∀j : βj ≤ 1 (1.1)
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Den enkelte forbruger vælger at forbruge i den periode der giver forbrugeren selv størst

nytte. S̊a forbrugeren vælger selv om denne er en tidlig eller sen udtrækker. Den sociale

planlægger opstiller en samlet gennemsnitlig nyttefunktion, der beskriver hvilken nytte

forbrugerne opn̊ar i gennemsnit. Lad den andel af forbrugere der trækker tidligt ud være

givet ved π. S̊a er den samlede gennemsnitlige nytte givet ved:

U [c1, c2] = u [πc1] + βu [(1− π) c2] , β ≤ 1 (1.2)

For en kendt indskudskontrakt (c1, c2) vil en π’ende del vælge at forbruge tidligt, s̊aledes

at den gennemsnitlige nyttefunktion makismeres med hensyn til π. Det minder om opsæt-

ningen i andre artikler eksempelvis Allen og Gale (1998), hvor en bestemt andel kan skifte

fra sent til tidlig forbrug n̊ar (c1, c2) er kendt. Denne opsætning er dog langt mere fleksibel

hvor π kan være en c1 funktion, der afbilleder (c1, c2). Tilsvarende benytter Frexias, Martin

og Skeie (2009) samt Allen, Carletti og Gale (2009) π som stokastisk.

Blandt forbrugerne vælger π at forbruge tidligt udfra den lovede indskudskontrakt

(c1, c2). Bankerne er forpligtet til at honorere forbrugernes udtræk, og en bank der ikke

kan dette lukkes. Sker der lukninger, da er det reelt opn̊aede forbrug lavere end det lovede.

Den sociale planlægger ønsker at optimere den gennemsnitlige nytte som forbrugerne reelt

opn̊ar, og det gøres gennem regulering med bankerne.

Det antages at nytten er en Neumann-Morgenstern nyttefunktion, differentiabel, vok-

sende samt konkav i forbruget. Dermed vil π falde n̊ar c2 stiger overfor c1. Der indføres en

incitament begrænsning for forbrugerne, der kun vil holde deres indskud i bankerne hvis

forbruget i anden periode er mindst lige s̊a stort som forbruget i første periode:

c1 ≤ c2 (1.3)

Kan bankerne ikke tilbyde et højere forbrug i periode to, da vil forbrugerne miste incita-

ment til at trække ud sent, og der vil ikke være behov for bankerne i anden periode.

Der er et stort antal banker, og de nummereres med i. Hver bank har et stort, endeligt

antal forbrugere, og forbrugerne er tilfældigt fordelt mellem bankerne. Den sociale plan-

lægger kender forbrugerne, og planlæggeren ved dermed hvordan forbrugerne er fordelt

mellem bankerne. Bankerne er risikoneutrale, i fuldkommen konkurrence og de kan uden
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tab af generalitet antages at være lige store. Bankerne vil forsøge at maksimere deres egen

indtjening, s̊afremt de f̊ar en mulighed for det.

Forbrugernes initiale indskud kan bankerne holde delvist som likviditet og delvist som

investeringer i et projekt/aktiv. Investeringer er eksklusive for bankerne. Bankernes al-

lokering mellem likviditet og aktivet (l0, 1 − l0) er reguleret fuldstændigt af den sociale

planlægger til t = 0. Det sikrer at det ikke opst̊ar problemer med at f̊a banker til at holde

likviditet som p̊apeget af Bhattacharya og Douglas (1987). Likviditet har værdien 1 i begge

perioder. Bankerne skal bruge likviditet til at honorere de udtrækninger forbrugerne måtte

gøre til forbrug i første periode. Aktivet er værdiløst i første periode og giver et stokatisk

afkast i den anden periode p̊a R [η̃], s̊a det kan i anden periode bruges til at honorere

forbrugernes udtræk. Afkastet afhænger af η̃, der er en stokastisk naturtilstand, og derfor

er afkastet stokastisk. Udfaldsrummet for η̃ gives ved H ⊆
⋃
ηn. Fodtegnet n droppes dog.

Udfaldsrummet tilknyttes sandsynlighedstætheden h [η], der giver sandsynligheden for et

udfald af afkastet R [η] i en given naturtilstand η til t = 0. h [η] er kendt for alle aktører.

Naturtilstanden er stokastisk og noteres med tilde. S̊afremt der tænkes p̊a et bestemt ex-

post udfald af naturtilstanden noteres det uden tilde: η.

Forbrugerne er tilfældigt fordelt blandt bankerne, og derfor vil de π forbrugere der

ønsker at trække tidligt ud ogs̊a være tilfældigt fordelt mellem bankerne. Lad bank i f̊a

et stokastisk udtræk π̃i, der i første periode antager et udfald πi. S̊a er bank i’s ex-ante

udtrækket ressource restriktioner:

π̃ic1 ≤ l0 (1.4)

π̃ic1 + (1− π̃i) c2 ≤ l0 + (1− l0)R [η̃] (1.5)

Bank i’s stokastiske udtræk π̃ic1 må ikke overstige likvidtetsressourcerne, hvis banken skal

kunne honorere det lovede forbrug med deres likviditetsposition. Efter anden periode har

banken likvider og investrings afkast til at honorere bankens samlede udtræk med. B̊ade

udtræk π̃i og afkast er stokastisk.

Sætning 1 Behov for likviditet

Bankerne har et behov for likviditet til at honorere udtræk.

Bevis.

S̊afremt en bank ikke honorere dens forbrugeres udtræk, da lukkes banken og den vil ikke

have mulighed for at maksimere sin egen profit.
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Lukkes en bank da mistes anden periodes forbrug. Behovet for likviditet er vigtigt, da det

giver den sociale planlægger incitament til at allokere likviditet.

Lad bankernes indskudskontrakt være:

(c1, c2) ≡ (1, R [η̃]−∆) (1.6)

Hvor ∆ er en fortjeneste som bankerne opn̊ar p̊a de forbrugere der trækker sent ud. For-

brugerens sene forbrug er dermed stokastisk. Strukturen minder om Allen og Gale (1998),

hvor forbrugernes sene forbrug ogs̊a er afhængigt af aktivets afkast.

Om stokatsikken specificeres følgende. Forbrugerne kender ex-post udfaldet η af natur-

tilstanden til t = 1 og vælger her enten c1 = 1 eller c2 = R [η]−∆. Bankerne kender først η

til t = 2. Inden dette opfatter de naturtilstanden som stokastisk η̃. Den sociale planlægger

skal regulere i initiale periode, hvor ingen kender udfaldet af naturtilstanden. Reguleringen

af l0 gøres s̊a det optimerer nytten ex-ante. Hvis den sociale planlægger vælger l0 = 1

vil der ikke være behov for bankerne i anden periode, da der kun holdes likviditet. Dette

omtales en ren likviditetsløsning.

Udformningen af indskudskontrakten giver mere specifike egenskber for forbrugernes

gennemsnitlige nytte 1.2. Det giver anledning til ex-ante at udtrykke det tidlige udtræk

som en funktion af den stokasktiske naturtilstand π [η̃]. Specifikt vælger forbrugerne for et

kendt udfald η at π [η] = 1 hvis 1 > R [η] − ∆, da forbrugernes incitament begrænsning

overskrides (ligning 1.3).

Den sociale planlægger kan dog godt vælge en løsning med investering selvom der er ex-

post udfald, der er d̊arlige og overskrider incitament begrænsningen. Hvis sandsynligheden

for nyttetabet i de d̊arlige udfald er lavere end nyttegevinsten ved gode udfald er investering

i aktivet fordelagtigt, og der er brug for bankerne. Det udtrykkes mere stringent i beviset

for følgende sætning.

Sætning 2 Behov for banker og forbrugernes nytte

Der opst̊ar behov for banker n̊ar forbrugerne kan opn̊a en ex-ante nytte forbedring gennem

bankers investering i aktivet.

Bevis.

Den tilbudte indskudskontrakt er (1, R [η̃]−∆), og den allokerede likviditet er l0. Der
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forventes ex-ante følgende samlede gennemsnitlige nytte:

EH [u [l0] + u [(1− l0) (R [η̃]−∆)]]

= u [l0] + β

∫
H

(u [(1− l0) (R [η]−∆)])h [η] dη (1.7)

Hvis den sociale planlægger vælger en ren likviditetsløsning da opn̊as følgende nytte:

u [1] (1.8)

S̊afremt den sociale planlægger vælger at der skal være investering, da må der være en

ex-ante nytte forbedring ved investering i aktivet. Bankerne er de eneste der kan investere,

og der opst̊ar derfor behov for dem til at opn̊a en ex-ante nytte forbedring.

Det lades herefter være underforst̊aet at likviditetspositionen er valgt s̊a optimaliteten er

ex-ante. Sætningen er vigtig da ex-ante forventingen om nytten af aktivets afkast influerer

den sociale planlæggers valg mellem likviditet og investering. Et tilvalg af investering siger

s̊aledes meget om forventningen til forbrugernes gennemsnitlige nytte. Sætningen ligger

ogs̊a i forlængelse af Diamond og Dybvig (1983), der viser at banker kan opn̊a en overlegen

allokering.

Det tidlige udtræk i den i’te bank π̃i ∈ [0, 1] lades fremkomme p̊a en særlig måde.

Hver enkelt forbruger angiver sit ønskede udtræk i forbrugerens bank udfra forbrugerens

individuelle valg i første periode. Hver bank udregner og offentliggør dets ex-post udfald

πi af dets stokastiske udtræk π̃i. Det ønskede udtræk πi i den i’te bank er en fast værdi.

Offentliggørelsen beviker at det bliver tydeligt i periode et hvis nogle banker rammes af

høje udtræk. Forbrugerne ser det ønskede udtræk og foretager herefter et endeligt udtræk.

Der er ingen særskilt notation for det endelige udtræk. Det endelige udtræk, der kommer

i hver bank, kan afvige fra det ønskede udtræk p̊a baggrund af hvis bankens πi er for højt.

Det leder frem til næste afsnit.

Bank run

De ønskede tidlige udtræk kan blive for store for den i’te bank (givet ligning 1.4), s̊a den

må lukkes i første periode. Det betegnes at banken er i likviditetsknaphed. Forventer bank

i’s sene udtrækkere at banken har problemer med at honorere udtræk i første periode, da
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kommer deres sene udtræk i fare. Forbrugerne må trække ud n̊ar de vil, s̊a bank i’s sene

udtrækkere kan storme ned til banken i første periode for at trække ud i et bank run.

Ved et bankrun p̊a bank i må dens kunder dele bankens likviditetsposition l0. Omvendt

hvis bank is tidlige udtræk πi ikke er for stort, s̊a vil de sene forbrugere ikke ændre deres

endelige udtræk fra sent til tidligt.

Sætning 3 Bank run er en ligevægt

Opst̊ar der forventninger om at en bank kommer i likviditetsknaphed, da vil det være en

selvfyldende ligevægt at de sene udtrækkere laver et bank run i denne bank.

Bevis.

Først bemærkes det at hvis bank i’s ressource restriktion skal overskrides, da må den sociale

planlægger havde valgt en likviditetsposition der er forskellig fra den rene likviditetsløsning.

Opst̊ar der i første periode en forventning om at bank i kommer i likviditetsknaphed, s̊a

forventes det at banken lukkes og ikke honorerer udtræk i anden periode. Nytten af udtræk

til forbrug i anden periode i bank i falder følgelig til nul. Det vil være en overskridelse af

de sene forbrugeres incitament begrænsning, hvis de ikke ændrer deres endelige udtræk til

tidligt. Samtidig vides det at s̊afremt alle de andre sene udtrækkere skifter over til tidligt

forbrug, da vil banken med sikkerhed komme i likviditetsknaphed.

Bank i har ikke ressourcer til at alle trækker tidligt ud. Banken må lukke n̊ar al lik-

viditet er udbetalt. Dermed vil forventningen om likviditetsknaphed føre til en selvop-

fyldende ligevægt, hvor banken bliver stormet og kommer i likviditetsknaphed

En udefrakommende ændring i forventingerne skaber en s̊akaldt sun spot ligevægt, hvor

forbrugerne i bank i fravælger de oprindeligt ønskede udtræk (πi, 1− πi) grundet ændrede

forventninger til adfærden blandt bankens andre kunder. Bank runs er vigtige, da det netop

er sidste udvej ved problemer, og det medfører nyttetab. Den sociale planlægger vil s̊aledes

forsøge at udg̊a bank runs.

En bank kan enkeltvis komme i problemer med likviditetsknaphed, og i det følgende

ses der p̊a hvordan en større mængde af banker kan hjælpe hinanden.

Likviditets handel

Banker, der har overskydende likviditet efter forbrugerens ønskede udtræk, kan indg̊a i lik-

viditetshandel, hvor disse banker med likviditetsoverskud udl̊aner til banker med ønskede

udtræk større end deres likviditetsposition. Der gives tilsagn om likviditetshandlen n̊ar
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bankerne har offentliggjort deres individuelle ønskede udtræk, og likviditeten handles løbende

n̊ar de endelige udtræk gøres. Bankerne bestemmer selv hvem de handler med, og det er de

banker med likviditetsoverskud der bestemmer om de vil handle. En bank med likviditets-

underskud er omvendt presset til at handle p̊a en markedspris for at undg̊a lukning.

Sætning 4 Likviditets handel og nytteforbedring

Handles der likviditet mellem bankerne, da vil forbrugernes nytte ceteris paribus blive

forbedret.

Bevis.

Antag først at bank i mangler likviditet og ikke kan skaffe den, og banken derfor må lukke.

Forbrugeren har indg̊aet indskudskontrakt (1, R [η̃]−∆) med banken. Lad ex-post udfaldet

være R [η]−∆ > 1, s̊a nogle forbrugere i den i’te bank vil foretrække at trække ud sent.

De sene forbrugere har størst nytte ved at trække ud sent. Hvis bank i f̊ar større ønsket

udtræk end banken har likviditetsposition til, da vil en sen forbruger j maksimalt opn̊a

følgende nytte hvis banken ikke kan l̊ane likviditet:

uj [1] (1.9)

Hvis bank i kunne l̊ane likviditet med en positiv sandsynlighed p, da ville den sene forbruger

j forventeligt opn̊a:

uj [1] · (1− p) + βjuj [R [η]−∆] · p (1.10)

Hvilket vil være bedre, givet forbrugeren oprindeligt ønsker at foretage sent forbrug.

Det er interessant for den sociale planlæggers valg af likviditetsposition at bankerne hand-

ler likviditet, da bankerne kan hjælpe hinanden væk fra likviditetsknaphed. Det mindsker

nyttetabet, og det giver den sociale planlægger incitament til at kræve mindre likviditet.

I forlængelse af Bhattacharya og Fulghieri (1994) indikeres det at det ikke var muligt

at f̊a bankerne til at handle likviditet s̊afremt h [η] var ukendt.

Bankerne er i fuld konkurrence og det vil ogs̊a gøre sig gældende for likviditetshandlen.

Konkurrencen vil være bestemmende for den udbudte pris og mængde. Interbankl̊an be-

tales tilbage i anden periode til en pris D pr. l̊ant enhed, men forbrugernes sene udtræk
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skal prioriteres før tilbagebetaling af l̊an. Hvis en l̊anende bank ikke har ressourcer nok

til at tilbagebetale hele det l̊ante beløb, da opst̊ar der problemer, og det antages at hele

udl̊anet til denne bank tabes. L̊anene er uden pant og dermed usikrede. En bank der ikke

kan tilbagebetale hele sit interbankl̊an lukkes.

Rækkefølgen for de forskellige handlinger kan opstilles skematisk:

t = 0 t = 1 t = 2
• Forbrugerne indskyder • Forbrugerne angiver • Bankerne kender η
i bankerne. ønsker til udtræk • Clearing af
• Social planlægger beslutter l0. givet de kender η. interbankl̊an og
• Bankerne allokerer likviditets- • Ønsker πi offentliggøres forbrugernes udtræk,
position l0. og de endelige udtræk gøres. hvor forbrugerne

• Banker handler priorireres først.
likviditet løbende.

Tabel 1.1: Model opsætning

Modellen er lukket, hvormed der menes at endogene parametere som eksempelvis l0 bestemmes

indenfor modellen. Andre endogene parametre er forbrugernes ønskede og endelige udtræk

samt omfanget af likviditetshandlen og prisen p̊a likviditeten.

1.2 Likviditets chok og interbankl̊an

Hver bank modtager i første periode et ønsket udtræk. Udtrækket kan i økonomisk tale være

et chok eller stød p̊a hver enkelt banks likviditetsposition, hvor en handling (forbrugernes

udtræk) fører til en ændring (chok) af likviditetspositionerne.

Dette afsnit g̊ar dybere med en struktur p̊a bankernes individuelle likviditets chok π̃i og

det aggregerede chok π [η̃]. Det præciseres hvordan stokastikken omkring det aggregerede

chok opfattes af aktørerne; den sociale planlægger, forbrugere og banker. Det giver mu-

lighed for at opstille en sætning om den risiko der p̊a likviditetsl̊an (sætning 5), og der

kigges p̊a risiko aspekter ved likviditets chokket. Likviditets chokket gør at modellen er p̊a

linie med studier af Allen, Carletti og Gale (2009) samt Frexia, Martin og Skeie (2009).
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Naturtilstanden η̃ og udtræk

Først kan det karakteriseres hvordan det aggregerede tidlige udtræk π [η̃] opst̊ar. For-

brugerne indskyder deres initialbeholdning i bankerne. Forbrugerne, den sociale planlæg-

ger og bankerne har forskellig information til forskellige tidspunkter, og det gør en forskel

p̊a hvordan udtrækket π [η̃] opfattes. I første periode kender forbrugerne ex-post natur-

tilstanden η, og samlet set ønsker π [η] at trække tidligt ud s̊a U [1, R [η]−∆] (1.2) mak-

simeres:

π [η] : u
′
[π [η]]− (R [η]−∆) βu

′
[(1− π [η]) (R [η]−∆)] = 0 (1.11)

π [η] vil være det samlede ønskede udtræk i hele markedet. Det benævnes det ønskede ag-

gregerede likviditets chok. Den sociale planlægger kender forbrugerne og dermed funktionen

bag det ønskede aggregerede chok. Bankerne ser til t = 1 naturtilstanden som stokastisk: η̃.

N̊ar bankerne modtager det ønskede udtræk, kan de ikke udregne hvilket afkast aktiverne

giver, da de ikke kender forbrugernes nyttefunktion. De ser derfor det ønskede aggregerede

udtæk som en afbildning mellem nul og en af den stokastiske naturtilstand:

∃π [η̃] : η̃ 7−→ [0, 1] (1.12)

For forbrugerne er det samlede ønskede udtræk i første periode s̊aledes deterministisk givet

et kendt udfald af naturtilstanden, mens bankerne kun ser et aggregeret udtræk og ikke

kender den endelige naturtilstand.

Forbrugerne kender dermed aktivernes afkast før bankerne, hvilket er en speciel opsæt-

ning, men der en bagtanke: Denne opsætning afspejler en situation hvor bankerne l̊aner

ud over en længere periode, mens forbrugerne løbende kan justere deres udtræk udfra den

information der kommer i perioden. N̊ar forbrugerne i likviditetsmodellen kender naturtil-

standen i første periode er de i stand til at foretage den løbende justering til t = 1, mens

bankerne l̊aner til hinanden over en periode med usikkerhed. Bankerne bliver p̊a denne

måde mødt med det samme udtræk som de ville opleve i en model hvor der blev foretaget

længere udl̊an og forbrugerne kunne tilpasse deres udtræk løbende. Allen og Gale (2000:

p. 25) behandler dette som et marked ex-post likviditets chokket, hvor bankerne handler

likviditet efter likviditetschokket er kendt. I deres model opst̊ar der dog
”
lemons“ proble-

mer som kendt fra Akerloff (1970). Der opst̊ar ikke assymetrisk information om aktivets

afkast i dette studies likviditetsmodel, da bankerne ikke kender afkastet n̊ar de handler

likviditeten. Samtidig har likviditetsmodellen den ønskelige egenskab at finansiel smitte i
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form af likviditetsknaphed ikke spreder sig fra en bank til alle - p̊a linie med Allen og Gale

(2000).

Sætning 5 Interbankl̊an og risiko

Der er større risiko ved at yde interbankl̊an end der er for forbrugere ved at have indst̊aende

i en bank fra første til anden periode.

Bevis.

Forbrugerne er stillet foran ved anden periodes udbetalinger til forbrugere og l̊anende

banker, og forbrugerne kender deres banks ressourcer i anden periode. Derfor er risikoen

ved at være interbank kreditor større end ved at holde indskud i den tilsvarende periode.

Bankernes individuelle likviditets chok

N̊ar det aggregerede chok nu er angivet kan der kigges videre p̊a de stokastiske individuelle

udtræk i bankerne π̃i. Forbrugerne er tilfældigt fordelt mellem bankerne, og sammenhængen

mellem det aggregerede udtræk og det individuelle udtræk i den i’te bank kan gives ved

en stokastisk variabel. Hver bank vil blive ramt individuelt af denne stokastiske variabel

hvorfor det er et idiosynkratisk chok. Udfra det stokastiske udtræk i bank i, lad da det

idiosynkratiske likviditets chok være givet ved α̃i:

α̃i ∼ P [α̃i = π̃i − π [η̃]] ≡ f [αi] (1.13)

E [α̃i] = E [π̃i − π [η̃]] = 0 (1.14)

α̃i ∈ [−π [η̃] , 1− π [η̃]] (1.15)

π̃i er det stokastiske udtræk i en specifik bank, der er afhængigt af b̊ade det aggregerede

chok og det idiosynkratiske: π̃i = π [η̃] + α̃i. Dette svarer til den struktur der er anvendt i

Allen, Carletti og Gale (2009) og Frexias, Martin og Skeie (2009). De to artikler benytter

mere specifikt et binomial fordelt idiosynkratisk chok. Her er chokkets fordeling uspecificet.

Forbrugerne angiver deres ønskede udtræk i hver af bankerne, og det aggregerede chok

vil være gennemsnittet af de ønskede udtræk i alle banker, da E [α̃i] = 0. Er en banks

udfald af det ønskede idiosynkratiske chok αi større end nul, da kan der tales om et stort
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og/eller h̊ardt idiosynkratisk chok. Omvendt hvis udfaldet αi af α̃i er negativt, da vil det

være et lille og/eller blødt chok.

For bank i vil likviditets chokket (π̃i, π [η̃] , α̃i) ex-post antage et ønsket udtræk (πi, π [η̃] , αi),

s̊a likviditets chokket er kendt til t = 1 n̊ar der handles likviditet. Notationen for bankernes

anskuelse af det aggregerede likviditets chok π [η̃] overlader til læseren at huske at bankerne

til t = 1 kender det aggregerede chok og handler likviditet i markeder ex-post likviditets

chokket.

At der ex-post likviditets chokket ogs̊a kommer et endeligt udtræk refererer til for-

brugernes reaktion p̊a de ønskede (ex-post) udtræk og ikke til udfaldet af den stokastiske

naturtilstand η̃. De endelige udtræk kan afvige fra de ønskede i den i’te bank. Dette lades

være underforst̊aet, og det kan udelades at skrive
”
det ønskede“ om udfaldet af likviditets

chokkene.

Figur 1.1 viser to eksempler p̊a sandsynlighedsfordelingen for det idiosynkratiske chok

f [αi]. Det ses p̊a akserne hvordan der omregnes fra udfaldet af en banks individuelle

ønskede udtræk πi til udfaldet af det aggregerede udtræk π [η̃] og udfaldet af det idiosynkra-

tiske udtræk αi. P̊a begge figurer er angivet 50% samt 90% konfidens intervaller. S̊a de to

stiplede gr̊a linier der er nærmest π [η̃] angiver hvilket idiosynkratisk 50% af bankerne vil

realisere. Intervallet mellem de to gr̊a der ligger længst fra hinanden angiver hvor 90% af

de idiosynkratiske chok realiseres.

Det aggregerede og idiosynkratiske chok har hvert sit aspekt ex-ante. Det idiosynkratiske

fanger risikoen for at skulle l̊ane dyr likviditet mens det aggregerede chok har et kreditrisiko

element.

Et højt aggregeret chok gør at den rene likviditet er mere eftertragtet. Likviditetshandel

hjælper en l̊anende bank med at kunne undg̊a lukning og beholde sine illikvide investeringer.

Et højt aggregeret chok vil betyde at der er mindre likviditet til at l̊ane ud, og dermed

bliver der l̊ant mindre til bankers illikvide investeringer. Dermed er et højt aggregeret chok

fordrende for at der ikke kan tages lige s̊a stor kreditrisiko i interbank udl̊an.

F̊ar en bank et h̊ardt udfald af det idiosynkratiske chok, da vil det betyde at banken

skal l̊ane en del via interbank markedet. Er det dyrere at l̊ane i interbank markedet end

at have forbrugernes indskud, s̊a vil det høje idiosynkratiske chok koste banken dyrt. Det

idiosynkratiske chok gør en forskel for hvordan banken opn̊ar finansieringen (fundingen)

af investeringen i sine aktiver. Ex-ante fanger det idiosynkratiske chok derfor en funding
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Figur 1.1: Eksempler p̊a fordelinger for det idiosynkratiske chok

risiko for bankerne.

1.3 Selvstændige banker

Bankerne er selvstændige og profitmaksimerende. Det er en vigtig premis der sikrer bankerne

incitament til b̊ade at betjene forbrugere og handle likviditet.

En bank kan tjene profitten ∆ p̊a de sene forbrugere, men profitten opn̊as kun s̊afremt

banken undg̊ar lukning og dermed har faciliteret forbrugernes udtræk samt tilbagebetalt

eventuelle interbank l̊an. ∆ er derfor vigtig, da det sikrer banken incitament til at ud-

fylde sin rolle. Banken f̊ar incitamentforenelighed med dens forbrugere og interbankl̊an-
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modparter.

Bankernes incitament til at udbyde likviditet kommer s̊afremt der er mulighed for at

tjene profit p̊a det. Bankerne med likviditetsoverskud kan bestemme hvem de handler med,

og de med likviditetsunderskud m̊a blot l̊ane p̊a markedsvilk̊ar. Bankerne med overskud er

egennytte maksimerende, s̊a de vil kun udbyde p̊a vilk̊ar hvor de kan profitere. Omvendt

bliver likviditeten efterspurgt af banker med likviditetsunderskud, der ved at l̊ane kan over-

leve til næste periode hvor de har en mulighed for at tjene profit givet ∆. B̊ade banker

med likviditetsover- og underskud er sikret incitament til at handle p̊a interbank markedet.

Bankernes incitament til at handle p̊a interbank markedet og at honorere forbrugernes

udtræk er s̊aledes sikret af bankernes indtjening p̊a de sene forbrugere ∆.

Der er nu opstillet en likviditetsmodel, der giver hvordan usikret likviditet l̊anes mellem

banker udfra forholdene omkring forbrugernes nytte, det idiosynkratiske likviditets chok

α̃i, fordelingen for aktivernes afkast samt bankernes indtjening p̊a sene forbrugere ∆. At

lade forbrugernes nytte være et eksogent forhold kan relateres tilbage til de første artik-

ler om interbank markedet - Diamond og Dybvig (1983). At lade afkastet være stokastisk

blev først anvendt af Allen og Gale (1998), mens likviditets chok stokastikken først blev

anvendt af Allen og Gale (2004b) og siden i en sammenhæng der er mere relevant for dette

studie af Allen, Carletti og Gale (2009) og Frexias, Martin og Skeie (2009). Indførelsen af

en indtjening for bankerne p̊a de sene udtrækkere er ikke anvendt i andre studier, og der

er argumenteret for at denne bør indføres i modellen. Den specielle opsætning omkring af-

sløring af stokastikken er valgt med reference til Allen og Gale (2000). Ang̊aende aktørerne:

Forbrugere, social planlægger og banker, er det s̊aledes kun forholdene omkring forbrugerne

og bankernes afkast af aktivet der kan ændres, mens den sociale planlægger agerer fast i

modellen.

Aktør/objekt Forbruger Aktivets afkast Banker
Forhold β u [•] f [αi] h [η] ∆

Tabel 1.2: Skematisering af de givne forhold der benyttes til likviditetsmodellen.
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Kapitel 2

Likviditets handel analyse og

regulering af likviditetspositionen

I likviditetsmodellen kan bankerne handle likviditet indbyrdes, og den sociale planlægger

p̊alægger bankerne at holde en vis mængde likviditet. Dette afsnit analyserer hvordan

bankerne handler likviditet inden for modellen, og hvordan det giver den sociale planlægger

anledning til at regulere dem.

Der ses i afsnit 2.1 p̊a hvilket udbud af likviditet til handel, der er muligt, og hvor stor

efterspørgslen er. Der opstilles sætning 6, der giver at bankernes selvstændighed og egen

nyttemaksimering p̊avirker p̊a likviditets handlen. Strukturen for likviditets chokket er

avanceret og rammer bankerne individuelt. Det har betydning for hvilke ressourcer der er i

de enkelte banker, og der opstilles sætning 7 og 8 om henholdvis bankernes og forbrugernes

adfærd i relation til likviditets chokket i afsnit 2.2. Efterfølgende i afsnit 2.3 kigges p̊a

hvordan bankerne og forbrugernes adfærd p̊avirker den gennemsnitligt opn̊aede nytte p̊a

samfundsniveau. Værdien af interbankudl̊an til en given modpart udregnes i afsnit 2.4,

og det fører til sætning 9. Herefter kan det angives hvordan bankerne handler likviditet i

ligevægt og hvordan den sociale planlægger regulerer allokeringen af likviditet. Det vises i

afsnit 2.5 og sammenfattes i sætningerne 10 - 12.

2.1 Likviditetsudbud og efterspørgsel

De likviditets chok, der realiseres, afgører hvor meget likviditet der udbydes og efterspørges

i likviditetshandlen. Det aggregerede chok giver hvor stort det samlede udtræk er i første

periode. Det bliver afgørende for hvor meget der kan videreformidles fra de banker der har

17
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likviditetsoverskud til de der har underskud. Overskuds likviditet kan gennem likviditets-

handlen formidles fra banker der rammes af små idiosynkratiske chok til de banker der er

ramt h̊ardt af det idiosynkratiske chok.

I det følgende udregnes hvor stort samlet likviditetsoverskud og underskud der er i

banker med henholdvis likviditetsoverskud og underskud. Bankerne er profit maksimerende,

og det fører til en sætning for hvordan likviditetshandlen p̊avirkes. Slutteligt vises det hvor-

dan bankerne med likviditetsoverskud fastsætter deres udbud til likviditetshandelen.

2.1.1 Likviditetsoverskud og underskud

Det er interessant at kunne dele bankerne op i de der mangler likvditet og de der har

likviditet givet de ønskede udtræk. Hvis en bank f̊ar et lavere ønsket udtræk end dets

likviditetsposition, da har banken overskydende likviditet ex-post likviditets chokket:

πic1 = (π [η̃] + αi) ≤ l0 (2.1)

Hvilket svarer til at det idiosynkratiske chok er:

αi ≤ l0 − π [η̃] (2.2)

Hvor højresiden svarer likviditetsbeholdningen fratrukket det aggregerede udtræk. Figur

2.1 viser hvor stort likviditets overskudet er i banker med overskydende likviditet.

Der vil være følgende samlet mængde overskydende likviditet i banker med likviditetsover-

skud:

∫ l0−π[η̃]

−π[η̃]

(l0 − (π [η̃] + αi))f [αi] dαi (2.3)

Modsat vil der blive efterspurgt følgende:

∫ 1−π[η̃]

l0−π[η̃]

(l0 − (π [η̃] + αi))f [αi] dαi (2.4)
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Figur 2.1: Det idiosynkratiske chok og likviditetsoverskud

S̊afremt overskudet er større end efterspøgslen, s̊a er der en mulighed for at alle banker

der mangler likviditet kan l̊ane det. Er der mindre udbud end efterspørgsel, da vil der ikke

være udl̊an til alle de banker der mangler likviditet. Likviditetshandlen kan s̊aledes være

begænset hvis udbudet er mindre end efterspørgslen. Dette betegnes i det følgende som en

ren udbudsbegrænsning for likviditetshandlen. Det bemærkes at da E [α̃i] = 0, s̊a vil et ag-

gregeret chok større end likviditetspositionen (π [η̃] > l0) medføre at udbudsbegrænsningen

bliver aktuel.

2.1.2 Bankernes egennytte maksimering og likviditetshandlen

Bankerne med likviditetsoverskud er styrret af at de er egen profitmaksimerende, og det

leder tilfølgende betingelse for udbudet: Risikoneutrale banker med overskudslikviditet

ønsker at l̊ane ud s̊alænge det ex-ante giver profit.

Sætning 6 Likviditetshandel og det forventede afkast p̊a interbankl̊an

Bankernes udbud til likviditetshandel vil ske p̊a baggrund af det forventede afkast p̊a inter-
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bankl̊an, og udl̊an foretages kun til banker, hvor der forventes en profit der er større end

eller lig nul.

Bevis.

En risiko neutralbank vil sammenligne den forventede værdi af likviditetsudl̊an med vær-

dien af at holde likviditet fra første til anden periode. Denne likviditet er uforrentet og har

den sikre værdi en. Banken er risikoneutral og vil derfor ikke være p̊avirket af den variation

der måtte være i likviditetshandlens afkast. Banken l̊aner likviditet ud n̊ar det forventede

afkast af at gøre dette er større end eller lig nul - svarende til at tilbagebetalingen er større

end eller lig en.

Dette er vigtigt for udbudet af likviditet, der skal være profitabelt. Det er s̊aledes en anden

betingelse, der kan begænse likviditetshandlen. Betingelsen betegnes som en profitabilitets

begrænsning. Det vil være den strammeste af profitabilitets- og udbuds-begrænsningen der

vil være bindende for likviditetshandlen.

2.1.3 Fastsættelse af udbudet

Bankerne med likviditetsoverskud er i stand til at vælge hvem de initialt l̊aner til. N̊ar

først likviditeten er handlet fra banker med likviditetsoverskud kan den handles videre, og

det umuliggører prisdiskrimination. Likviditetshandlen vil best̊a af en række transaktioner

mellem bankerne. Alle transaktioner gøres til den samme pris, og de skal hver især være

profitable. L̊an til en fast pris vil ex-ante forventes at være mindre profitablt jo mere

risikobetonet l̊aneren er. Den fulde konkurrence vil drive prisen, s̊a det forventede afkast

p̊a l̊an til den mest risikable bank er nul i ligevægt. De øvrige banker, der l̊aner, skal

betale den samme markedpris, og disse banker med lavere risiko vil forventeligt være mere

profitable at l̊ane til.

Der vil ikke kunne laves en profitabel afvigelse. Hvis en bank med likviditetsoverskud

udbyder til en lavere pris til en mindre risikofyldt kreds, da vil den kreds blot handle lik-

viditeten videre og profitere p̊a det. Det oprindeligt fastlagte udbud forventer nul profit p̊a

det mest risikable udl̊an, s̊a der kan heller ikke afviges ved at handle likviditet med mere

risikofyldte banker.

Ovenst̊aende kan sammenfattes i følgende ligevægt for likviditetsudbudet. Der gives

først tilsagn om likviditetsl̊an til de der er mindst risikofyldte, og bevillingerne udvides
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indtil det marginale forventede afkast p̊a likviditetshandel er lig nul eller likviditeten er

sluppet op. Den mest risikable likviditetsl̊aner er afgørende for hele markedets pris.

2.2 Ressourcer i de enkelte banker

En banks individuelle ønskede udtræk ændrer de ressoucer banken har. For bankerne er den

individuelle interbankl̊aners ressourcer afgørende for hvorvidt et l̊an bliver betalt tilbage.

For den enkelte banks forbrugere er ressourcerne interessant for om banken f̊ar l̊ant lik-

viditet.

I det følgende vises med baggrund i ressourceligningerne at risikoen p̊a at l̊ane til en

bank stiger jo højere idiosynkratisk chok denne bank har. Det vises ogs̊a at likviditetsknap-

hed og bankrun opst̊ar p̊a baggrund af det idiosynkratiske chok.

2.2.1 Ressourcer for bankerne

Ligning 1.5 er udgangspunktet for de samlede ressourcer, der ex-ante kan forventes at

være i bank i i anden periode. Denne ligning kan splittes op, s̊a interbankl̊an kreditorer

kan udregne hvor mange ressourcer en given debitor - bank i - har til at tilbagebetale

interbank l̊an.

Forbrugerne er stillet foran i anden periode, s̊a bankerne skal opfylde deres forpligtigelser

til sene forbrugere før interbankl̊an betales tilbage. De sene forbrugeres udtræk skal honore-

res med den stokastiske tilbagebetaling:

c2 = R [η̃]−∆ (2.5)

Fra bank i’s investeringer i aktivet kommer der et afkast. Ex-ante opskrives de stokastiske

ressourcer som bank i har efter anden periodes udtræk:

(1− l0)R [η̃]− (1− π̃i) (R [η̃]−∆) (2.6)

Interbankl̊an kreditor vil da være interesseret i om der er tilstrækkelige ressourcer til at
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dække interbankl̊anet. Det vil være en afvejning som kreditor er nødt til at gøre ex-ante

aktivets afkast, men med kendt likviditets chok. Der kan s̊aledes for interbank kreditorer

til t = 1 opstilles en incitament begrænsning p̊a enkelt banks niveau, der er afhængig af

naturtilstanden:

(1− l0)R [η̃]− (1− πi) (R [η̃]−∆) = (1− l0)R [η̃]− (1− π [η̃]− αi) (R [η̃]−∆)

≥ DBi = D (π [η̃] + αi − l0) (2.7)

Hvor Bi er de ressourcer som den i’te bank er nødt til at l̊ane for at kunne dække første

periodes udtræk. Rent matematisk kan Bi er negativ, men s̊a er der tale om en bank med

overskydende ressourcer efter første periodes udtræk.

Hvis ligningen 2.7 er opfyldt med lighedstegn, da vil bank i’s indtægter præcist modsvare

udgifterne. Der vil derfor være breakeven mellem de ressourcer debitor skal betale tilbage

og de ressourcer debitor har. Ligningen kaldes i s̊a fald breakeven ligningen.

Jo større idiosynkratisk chok en interbank debitor har jo mere afhængig bliver kreditor

af at aktivets afkast er højt. Dermed bliver der større usikkerhed omkring en debitor med

et større idiosynkratisk chok. Kreditor bliver ikke kompenseret for den større usikkerhed,

da prisen D ikke er tilstandsafhængig. Det siges at debitor ikke har nogen upside.

Sætning 7 Risiko og det idiosynkratiske chok

Risikoen p̊a interbankudl̊an stiger n̊ar det idiosynkratiske chok stiger.

Bevis.

Definer følgende idiosynkratiske chok for bank ε:

αε = l0 − π [η̃] + ε, ε ≥ 0 (2.8)

Da ε ≥ 0 dækker bank ε alle de banker der har behov for at l̊ane. Opskrives breakeven

ligningen (2.7) for αε da f̊as:

(R [η̃]−∆−D) ε+ (1− l0) ∆ = 0 (2.9)

Afkastet R [η̃] er stokastisk, og har en fordeling givet ved h [η]. N̊ar ε stiger svarer det til



2.2. RESSOURCER I DE ENKELTE BANKER 23

at banken med idiosynkratisk chok αε skal l̊ane mere. Det ses at breakeven pr. l̊ant enhed

er:

(R [η̃]−∆−D) +
(1− l0) ∆

ε
= 0 (2.10)

N̊ar ε stiger vil der kræves et højere afkast fra aktiverne for at opn̊a breakeven. S̊a for et

stigende idiosynkratisk chok vil der kræves et større afkast, hvilket vil øge risikoen.

Sætningen er vigtig da risikoen p̊a interbankudl̊an kan ordnes entydigt efter det idiosynkratiske

chok, hvor risikoen er stigende n̊ar det idiosynkratiske chok er stigende. Der giver derfor

mening at definere en øvre tærskel variabel for det idosynkratiske chok hos den mest

risikofyldte bank, der bliver tilbudt at l̊ane. Lad α̂ være det maksimale idiosynkratiske

chok blandt de l̊anende banker. De banker, der har et idiosynkratisk chok større end α̂, vil

ikke kunne blive tilbudt likviditet. Der gælder: α̂ ∈ [l0 − π [η̃] , 1− π [η̃]]. Der er i figur 2.2

illustreret grafiske eksempler p̊a α̂ i forhold til l0 og π [η̃].

Det ses til venstre i figur 2.2 at α̂ ∈ (0.1, 0.55), hvor det aggregerede chok er mindre end

likviditetspositionen. Til venstre ses det modsatte tilfælde, hvor α̂ kan blive negativ.

2.2.2 Ressourcer for forbrugerne

I den i’te bank vil forbrugernes ønskede udtræk været sikret hvis banken ex-post har

idiosynkratisk chok αi ≤ α̂. Det idiosynkratiske chok er offentlig information, og det er

afgørende for om bankerne kan l̊ane likviditet.

Sætning 8 Idiosynkratisk chok, likviditetsknaphed og bankruns

En bank i, der trods et behov, ikke kan l̊ane likviditet af andre banker p̊a baggrund af dens in-

dividuelle idiosynkratiske chok αi, den vil komme i likviditetsknaphed med et selvopfyldende

bankrun til følge.

Bevis.

Forbrugerne har samme information til r̊adighed som bankerne, og de kender derfor α̂. Hvis

en bank i har brug for at l̊ane og ikke kan, s̊a er det tydeligt for bank i’s forbrugere at den

bank vil komme i likviditetsknaphed. Givet bank i’s mange tidlige udtrækkere opst̊ar der

forventninger om likviditetsknaphed i den givne bank, og det er optimalt for bankens sene

forbrugere at lave et bankrun givet sætning 3.
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Figur 2.2: Eksempler p̊a α̂ ved likviditets overskud og underskud

P̊a baggrund af det idiosynkratiske chok i bank i kan det dermed blive optimalt for for-

brugerne i banken at ændre deres endelige udtræk til et bank run. Sætningen er vigtig, da

den sikrer at det er entydigt givet udfra de idiosynkratiske chok hvilke banker der kommer

bank run i.

2.3 Ressourcer p̊a samfundsniveau

Den sociale planlægger kigger p̊a den reelt opn̊aede gennemsnitlige nytte og kigger derfor

p̊a de ressourcer forbrugerne opn̊ar p̊a samfundsniveau. B̊ade i første og anden periode kan

det reele forbrug afvige fra det lovede s̊afremt en eller flere banker ikke har eller kan l̊ane
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tilstrækkelige ressourcer.

I det følgende kigges først p̊a det reelt opn̊aede forbrug i første periode og dernæst i

anden periode.

I første periode vil banker der har eller kan fremskaffe tilstrækkelig likviditet (αi < α̂)

honorere forbrugernes udtræk, mens de resterende vil blive stormet og kun kunne udbetale

deres likviditetsposition. Det samlede udtræk i første periode er:∫ α̂

−π[η̃]

(π [η̃] + αi) f [αi] dαi +

∫ 1−π[η̃]

α̂

l0f [αi] dαi (2.11)

Det første led udgør forbruget i de banker der kan honorere bankernes individuelle ønskede

udtræk πi. Det sidste led udgør de banker der har for store idiosynkratiske chok.

Der kan ikke opst̊a ressourcer, og banker med overskuds likviditet mangler reelt in-

vesteringen for at være sikker p̊a at have ressourcer til det forbrug der er lovet p̊a ind-

skudskontrakten. I anden periode er forbrugerne s̊aledes afhængige af at deres bank har

tilstrækkelige ressourcer til at kunne honorere de sene forbrugeres udtræk. Fra breakeven

ligningen ses det at banker med likviditetsoverskud skal have støre afkast fra investeringen

samt likviditetshandlen end forbrugerne kan trække ud for at kunne honorere det lovede

forbrug. Det kan opskrives generelt, s̊a ressourcerne ex-ante skal være:

(1− l0)R [η̃] +D (l0 − π [η̃]− α̃i) ≥ (1− π [η̃]− α̃i) (R [η̃]−∆) (2.12)

Lad α̌ ∈ [−π [η̃] , l0 − π [η̃]] være det laveste idiosynkratiske chok, der gør at en bank kan

honorere de sene udtrækkere givet ved ligning 2.12. Bemærk at værdien af α̌ først er kendt

ex-post naturtilstanden. α̂ lidt anderledes er givet ex-post likviditets chokket og ex-ante

naturtilstanden, hvilket svarer til bankernes information n̊ar de handler likviditet. En bank

der ex-post naturtilstanden viser sig at have αi lig α̌ vil være afhængig af at have l̊ant hele

sit likvidtetsoverskud ud til prisen D. Hvordan likviditetsudl̊anet er fordelt mellem de

udl̊anende banker er dog ude for dette studies rækkevide, s̊a det kan antages at banken

med αi = α̌ har maksimalt likviditetsudl̊an. Forbrugerne kender til t = 1 det endelige

udfald η og kan udregne α̌. Dette udløser dog ikke et bank run som n̊ar αi > α̂, da en

forbruger i bank i der ex-post har αi < α̌ ikke med sikkerhed vil tabe sit indest̊aende

grundet de andre forbrugeres handling.

En bank hvor det idiosynkratiske chok ex-post viser sig mindre end α̌ udbetaler de
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tilbageværende ressourcer. Det svarer til venstre siden i ligning 2.12. I anden periode ex-

post naturtilstanden realiserer forbrugerne samlet:∫ α̌

−π[η]

((1− l0)R [η]−D (π [η] + αi − l0)) f [αi] dαi

+

∫ α̂

α̌

(1− π [η]− αi) (R [η]−∆) f [αi] dαi (2.13)

Det reelt opn̊aede forbrug kan derfor ex-post være lavere end det lovede, da ikke alle

banker har f̊aet omfordelt ressourcerne tilstrækkeligt gennem likviditetshandel til at kunne

honorere de udtræks krav der stilles. Den sociale planlægger vil optimere den nytte som

forbrugerne reelt opn̊ar, og derfor tager den sociale planlægger udgangspunkt i det reelt

opn̊aede forbrug givet ved 2.11 og 2.13.

2.4 Interbankl̊ans værdi

Likviditetshandlen kan være begrænset af profitabiliteten. Værdien af interbankudl̊an kan

udregnes, og det vil være tæt forbundet med den underliggende fordeling for aktivets afkast.

Der opstilles i det følgende en betragtning af det mulige tab p̊a interbank l̊an. Herfra

udregnes den forventede værdi af interbank udl̊an n̊ar de foretages i første periode.

Den forventede værdi af interbank l̊an er stærkt afhængigt af de tab der kan opst̊a

ex-post. Bankerne med likviditetsoverskud fastsætter deres udbud, s̊a banker der f̊ar et

udfald af det idiosynkratiske chok αi ∈ [l0 − π [η̃] , α̂] kan l̊ane likviditet. Der kan opstilles

en tærskelværdi ex-post naturtilstanden for hvor højt et idiosynkratisk chok en bank i kan

have og stadig betale interbankl̊an tilbage. Lad α̂η være det idiosynkraitske chok der for et

endeligt udfald af naturtilstanden η sikrer at en banks breakeven ligning for ressourcerne

er opfyldt:

α̂η : (1− l0)R [η] − (1− π [η]− α̂η) (R [η]−∆) = D ((π [η] + α̂η)− l0) (2.14)

α̂η er det ex-post kendte punkt hvor der er balance mellem interbank l̊aneudgifter og

indtjeningen fra investeringen samt indtjeningen p̊a de sene udtrækkere. En l̊anende bank
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i har ex-post følgende ressourcer til at betale interbankl̊an tilbage.

(1− l0)R [η]− (1− π [η]− αi) (R [η]−∆) (2.15)

Hvor der indsættes og fratrækkes α̂η (R [η]−∆).

(1− l0)R [η]− (1− π [η]− αi + α̂η − α̂η) (R [η]−∆)

= (1− l0)R [η]− (1− π [η]− α̂η) (R [η]−∆) + (αi − α̂η) (R [η̃]−∆) (2.16)

Dette kan omregnes ved hjælp af 2.14.

D (π [η] + α̂η − l0) + (αi − α̂η) (R [η]−∆) (2.17)

Hvis der i periode et er givet interbank l̊an til bank i, og denne bank viser sig ex-post

naturtilstanden at have et for højt idiosynkratiske chok, da vil banken for den sidste del

af l̊anet α̃i− α̂η kun være i stand til at levere R [η]−∆. Modellen er dog sat op s̊a hvis en

debitor ikke kan betale fuldt tilbage, s̊a tabes hele udl̊anet. Det betyder s̊aledes at der ikke

blot tabes (αi − α̂η) (D −R [η] + ∆), men hele udl̊anets aftalte værdi (π [η] + αi − l0)D

tabes.

Figur 2.3 viser hvordan tab p̊a interbankl̊an til en bank i stiger hvis αi ex-post naturtil-

standen viser sig at ligge over α̂η. Det ses ogs̊a hvordan tabet er markant større end den

andel af ressourcer der mangler, der er givet med den gr̊a linie.

Efter at have opn̊aet forst̊aelse af interbankl̊anenes tabsstruktur og at der ex-post kan

findes en tærskel værdi α̂η for hvor tab opst̊ar, da m̊a der kigges p̊a hvordan bankerne

kan anvende det. Bankerne skal ved fastlæggelse af interbankudl̊an vælge det maksimale

idiosynkratiske chok, som de vil l̊ane ud til, α̂. Bankerne handler ex-ante aktivets afkast,

og de m̊a derfor omregne til
”
termer af“ det stokastiske afkast. α̂η er det idiosynkratiske

chok der ex-post naturtilstanden sikrer breakeven i ligning 2.14. Det kan via ligning 2.14

p̊a samme måde udregnes hvilket afkast der sikrer breakeven for et givent idiosynkratisk

chok αi. Det skrives: R̂αi [η] : αi 7−→ R. R̂ er en kendt, endelig værdi givet udfra breakeven
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Figur 2.3: Tab p̊a interbankl̊an og værdien hvis det ikke var hele udl̊anet der gik tabt

ligningen og en bestemt l̊aner med αi.

Udl̊anende bankerne oplever ex-post naturtilstanden tab p̊a interbank l̊anet til bank i

i alle de tilstande hvor afkastet er for lavt: R [η] ∈
(
−∞, R̂αi [η]

)
. Ex-ante naturtilstanden

forventer bankerne derfor at en udl̊ant enhed til bank i har værdien:

1− ξαi ≡ 1− PH
[
R [η̃] < R̂αi [η]

]
= 1−

∫ R̂αi [η]

−∞
h [η] dη (2.18)

Hvor ξ er den fair præmie til t = 1, der er p̊a grund af risikoen der opst̊ar gennem usikker-

heden om afkastet.

Sætning 9 Fair risiko præmie

Den fair risiko præmie p̊a interbank udl̊an til en bank med idiosynkratisk chok αi er ξαi
givet ved ligning 2.18.

Bevis.

En fair præmie p̊a usikret interbank likviditet vil afspejle den risiko der er. Interbank

udl̊anet har som udgangspunkt værdien en, og der fratrækkes tabet (en) i alle de tilstande
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hvor der ex-post er realiseret et afkast der er for lavt til at bank i kan betale l̊anet tilbage.

Bankerne med likviditetsoverskud vil skulle sætte α̂ og D. Den forventede værdi af udl̊an

til den mest risikofyldte l̊aner er D (1− ξα̂).

2.5 Likviditets handel i ligevægt og allokering

Likviditetsmodellen og dets aktørers beslutninger kan opstilles som et sekventielt spil med

den sociale planlægger, forbrugerne og bankerne. Det første træk best̊ar af den sociale plan-

lægger, der p̊a vegne af forbrugerne, ex-ante vælger den likviditetsposition bankerne skal

allokere hver især. Det næste træk best̊ar af forbrugerne angiver ønsker om udtræk, hvor

kun de kender naturtilstanden. Likviditets chokkket bliver kendt og forbrugerne foretager

de endelige udtræk i første periode. Det sidste træk tages af bankerne, hvor banker med

overskudslikviditet kan udbyde den til de banker de selv ønsker i et ex-post likviditets

chok marked, men ex-ante naturtilstanden. Det kan med fordel først analyseres hvordan

bankerne træffer deres valg.

Dette studie er bredere og giver en mere kvantificerbar løsning end de andre referede

artikeler. Fordelingerne af de to chok behandles gennem uspecificerede fordelinger, og de

model endogene parmetre udregnes alle (l0, π . . .). Der opstilles i det følgende det spil, der

ligger bag valget af likviditetspostion l0, forbrugernes udtræk og bankernes likviditetshan-

del. Det skitseres i appendix B hvordan spillets løsning findes ved stokastisk optimering,

men i praksis er spillet dog s̊a kompliceret at en løsning til alle praktiske formål bør findes

ved numerisk optimering. Der er i appendix D angivet kode til løsning af likviditets handlen

og regulering af allokeringen. Koden er skrevet til programmet R.

2.5.1 Bankerne

Bankerne med overskuds likviditet har incitament til at udbyde likviditeten, hvis det er

profitabelt. Deres handel kan begrænses af profitabiliteten og den rene udbudsbegrænsning.

I det følgende bevises at det er profitabelt at udbyde og handle likviditet under den

fulde konkurrence samt hvordan profitabilitets begrænsningen og den rene udbudsbegræns-

ning kan styre likviditet handlens ligevægt.



30 KAPITEL 2. LIKVIDITETS HANDEL ANALYSE

Først kan det vises at der med sikkerhed kan laves et profitabelt udbud. Fra breakeven

ligningen 2.14 kan ex-post værdien R̂αi [η] udregnes:

R̂αi [η] =
D (π [η] + αi − l0)− (1− π [η]− αi) ∆

π [η] + αi − l0
(2.19)

Lad en bank ε, der fik beviliget l̊an, have idiosynkratisk chok αε ≡ l0 − π [η] + ε, ε ≥ 0. S̊a

kan R̂αε [η] udregnes til:

R̂αε [η] =
Dε− (1− l0 − ε) ∆

ε
= D − 1− l0

ε
∆ + ∆ (2.20)

R̂αε [η] er det mindste afkast aktiverne skal give for at l̊anet bliver betalt tilbage af bank ε.

Sætning 10 Likviditetshandel og profit

Interbankudl̊an er profitabelt for et givent valg af (αε, D).

Bevis.

Hvis der handles likviditet kan den sociale planlægger ikke have valgt den rene likviditets-

løsning. Hvis den rene likviditetsløsning ikke er valgt, da m̊a der være en positiv sandsyn-

lighed for at der findes et udfald af aktivernes afkast der ikke bryder forbrugernes incitament

begræsning. Dermed kan h-tætheden ikke være udartet p̊a en s̊adan m̊ade at grænsevær-

dien limδ→−∞
∫ δ
−∞ h [η] dη = 1. Det er omvendt et argument for at der kan findes et δ

s̊a limδ→−∞
∫ δ
−∞ h [η] dη = 0. Integralet er nul i ligningen for den fair risiko præmie 2.18,

s̊afremt ε vælges s̊a integralets grænseværdi er nul:

D − 1− l0
ε

∆ + ∆ = δ (2.21)

Hvilket opfyldes for følgende ε:

ε =
1− l0

D + ∆− δ
∆ (2.22)

Lad D være større end en. N̊ar naturtilstanden er ukendt (ex-ante), kan der vælges et

udbud der sikrer at integralet har grænse-værdien nul. Ex-ante naturtilstanden er værdien

af udl̊an til en bank med idiosynkratisk chok αε = l0−π [η]+ 1−l0
D+∆−δ∆ med sikkerhed større

end omkostningerne (en): D (1− 0) ≥ 1.
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Et delresultat, der kan udledes fra beviset, er at en del af debitorerne kan være risikofrie

at l̊ane til for ε = 1−l0
D+∆−δ∆, men det afhænger af den underliggende fordeling for afkastet.

Sætningen er vigtig, da profit mulighederne sikrer at bankerne har incitament til at handle

p̊a interbank markedet.

Den fuldkomne konkurrence blandt bankerne sikrer at prisen D i ligevægt tilpasser sig

s̊a den forventede profit ex-ante naturtilstanden p̊a den mest risikofyldte l̊aner er lig nul.

Den forventede tilbagebetaling er s̊aledes lig en:

D (1− ξα̂) = D

(
1−

∫ R̂α̂[η]

−∞
h [η] dη

)
= 1 (2.23)

Dette bestemmer indirekte likviditets prisen ved bankernes fastlagte likviditetsudbud.

Ligningen kaldes pris ligningen. De mindre risiko fyldte debitorer skal betale samme pris

for likviditeten p̊atrods af at der er lavere risiko præmie ξ p̊a dem. Likviditetshandlen med

de mindre risikofyldte debitorer har en ex-ante forventet profit, hvilket sikrer at der ogs̊a

er incitament til at udbyde likviditet under den fulde konkurrence.

Det kan vises hvordan profitabiliteten kan være begrænsende for den mængde likviditet

der udbydes. I pris ligningen 2.23 for bank ε bliver 1 − ξαε lavere n̊ar ε stiger, s̊a de

mere risikofyldte banker vil f̊a hævet markedprisen p̊a likviditet (for at pris ligningen g̊ar

op). Det er sværere at gennemskue hvordan D p̊avirker. Lad H [R] =
∫ R
−∞ h [η] dη være

sandsynlighedsfordelingen for aktivets afkast tilhørende H-målet. Der kan laves følgende

omskrivning af pris ligningen 2.23:

D

(
1−H

[
D − 1− l0

ε
∆ + ∆

])
= 1 (2.24)

P̊avirkningen af en stigning i D afhænger s̊aledes af den underliggende fordeling.

Sætning 11 Profitabilitetens mulige begrænsning af likviditetsudbud

De banker, der har behov for likviditet, f̊ar ikke alle tilbudt likviditetsl̊an hvis ∃R̂αε [η] ∈
(−∞, D] : H

[
R̂αε [η]

]
+DH

′
[
R̂αε [η]

]
> 0 hvor D er bestemt fra pris ligningen 2.23.

Bevis.

Sætning 10 giver at der kan findes et sæt (αε, D) der sikrer at pris ligningen 2.23 er større
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end en. I ligevægt er D tilpasset s̊a pris ligningen 2.23 er lig en grundet den fuldkomne

konkurrence. Lad (αε, Dε) være et sæt der opfylder at pris ligningen er lig en. N̊ar ε stiger s̊a

falder 1− ξαε i pris ligningen 2.23. For at ligningen kan være lig en kræves en modsvarende

ændring i Dε. En højere likviditets pris indbringer mere profit hvis og kun hvis l̊anet

kan betales tilbage. Den ex-ante fair risiko præmie stiger netop n̊ar Dε stiger, da ex-post

udfaldet R̂αε [η] stiger n̊ar Dε stiger. Det kan s̊aledes kun lade sig gøre at lade ε stige hvis en

likviditets prisstigning ex-ante bringer mere profit ind end det øger risiko præmien s̊aledes

at prisligningen overholdes. Dette svarer netop til:

d

dDε

(Dε (1− ξαε)) = 1−H
[
R̂αε [η]

]
−DεH

′
[
R̂αε [η]

]
≥ 1 (2.25)

Hvis det modsatte sker, vil likviditetsudbudet netop blive begrænset af manglende pro-

fitabilitet ved yderligere udbud. Det svarer til H
[
R̂α̂ [η̃]

]
+ DH

′
[
R̂α̂ [η̃]

]
> 0. Det kan

konstateres at punktet hvor der er ligevægt, s̊a der forventes nulprofit p̊a interbankudl̊an

til den mest risikofyldte debitor, opfyldes med H
[
R̂α̂ [η]

]
+DH

′
[
R̂α̂ [η]

]
= 0.

De banker der er ramt h̊ardest af det idiosynkratiske chok har αi = 1 − π [η̃]. Hvis

den ex-ante forventede profitabilitet p̊a udl̊an ikke skal udelukke dem da er α̂ = 1 − π [η̃]

og ε = 1 − l0. Det ex-post minimum afkast der sikrer at disse banker ikke giver tab er

tilsvarende:

R̂1−π[η] [η] = D − 1− l0
1− l0

∆ + ∆ = D (2.26)

S̊afremt aktivernes afkast er større end D, da vil der ikke være noget tab p̊a en l̊anende

bank uanset hvor stort dens idiosynkratiske chok er. Det forklarer hvorfor sætningen gælder

for afkast i intervallet (−∞, D].

Sætningen angiver dermed hvordan den underliggende afkast fordeling p̊avirker bankernes

likviditetshandel, hvilket er meget interessant. En forventning om et utilstrækkeligt afkast

p̊a aktivet gør det uprofitabelt at l̊ane ud til visse banker. I appendix A vises det mere

udførligt hvordan der fastlægges den udbudte likviditet i henhold til profitabilitets begræns-

ningen.

Der kan ogs̊a være en begræsning i udbudet grundet den
”
rene“ udbudsbegrænsning.

Den udbudte likviditetet kan aldrig overstige den samlede likviditet i banker med lik-
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viditetsoverskud:∫ α̂

l0−π[η̃]

(l0 − π [η̃]− αi) f [αi] dαi ≤
∫ l0−π[η̃]

−π[η̃]

(l0 − π [η̃]− αi) f [αi] dαi (2.27)

I ligningen er venstresiden den tildelte likviditet, hvilket ses af at α̂ er øvre grænse i

integralet.

2.5.2 Den sociale planlægger

Den sociale planlægger vil maksimere den reelt opn̊aede nytte, der kendes fra ligning 2.11

og 2.13. Forbrugernes nyttefunktion og fordeling mellem bankerne er kendt for den so-

ciale planlægger. Den sociale planlægger skal træffe sit valg ex-ante og må for hvert en-

deligt udfald η af den stokastiske naturtilstand η̃ beregne b̊ade det aggregerede- og det

idiosynkratiske chok samt tage højde for bankernes likviditetshandel.

Den sociale planlæggers maksimerings problem opstilles i det følgende, s̊a den optimale

likvidtetsposition kan vælges. Problemet opstilles s̊a det kan løses ved numerisk optimering.

Det skitseres i appendix B hvordan problemet kan løses ved stokastisk optimering.

Problemet for den sociale planlægger ser s̊aledes ud:

max
l0

∫
H

(
u

[(∫ π[η]

α̂

(π [η]− αi) f [αi] dαi +

∫ α̂

π[η]−1

l0f [αi] dαi

)]

+ βu

[(∫ α̌

−π[η]

((1− l0)R [η]−D (π [η] + αi − l0))

+

∫ α̂

α̌

(1− π [η]− αi) (R [η]−∆)

)
f [αi] dαi

])
h [η] dη (2.28)

ubb. u
′
[π [η]]− π [η] · β · u′ [(1− π [η]) (R [η]−∆)] = 0 (2.29)∫ α̂

l0−π[η̃]

(l0 − π [η̃]− αi) f [αi] dαi

≤
∫ l0−π[η̃]

−π[η̃]

(l0 − π [η̃]− αi) f [αi] dαi (2.30)

D

(
1−

∫ (π[η̃]−α̂−l0)D−(1−π[η̃]+α̂)∆
π[η̃]−α̂−l0

1+∆

h [η] dη

)
= 1 (2.31)

Den sociale planlægger optimerer i 2.28 over de endelige udfald η af den stokastiske natur-
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tilstand η̃. Bibetingelse 2.29 afspejler forbrugernes ønskede aggregerede udtræk i første

periode, hvor den sociale planlægger for et kendt udfald η kan udregne forbrugernes ag-

gregerede udtræk. Bankernes likviditets handel kan være udbudsbegrænset hvilket ligning

2.30 giver. Bankerne kender i udl̊anssituationen (til t = 1) kun likviditets chokket og ikke

naturtilstanden. Bibetingelse 2.31 giver profitabilitets begrænsningen for bankernes lik-

viditetsudbud. Den kan indeholde en begrænsning af den mængde likviditet der handles,

og den vil altid give likvidites prisen udfra den mængde der handles.

Sætning 12 Den sociale planlæggers optimum

Den sociale planlæggers optimale valg af l0 vil være den værdi der maksimerer den for-

ventede gennemsnitligt realiserede nytte givet ved den sociale planlæggers problem i ligning

2.28 - 2.31.

Bevis.

Den reelt opn̊aede nytte er givet ved ligningerne 2.11 og 2.13. Den sociale planlægger tager

udgangspunkt i endelige udfald η af den stokatiske naturtilstand η̃, og vægter hvert udfald

med sandsynligheden for udfaldet for p̊a den m̊ade at udregne ex-ante den reelt opn̊aede

gennemsnitlige nytte. For hvert endeligt udfald tager den sociale planlægger højde for for-

brugernes og bankernes ageren der er givet ved bibetingelserne.

Analysen har nu vist hvordan bankerne handler likviditet indenfor likviditetsmodellen.

Bankerne kan være bundet af en udbudsbegrænsning og profitabilitets begrænsning. Lik-

viditets handlen er præget af den fuldkomne konkurrence, der gør at den forventede profit

er nul p̊a l̊an til den mest risikable bank i ligevægt. Den sociale planlægger regulerer hvilken

mængde likviditet bankerne skal allokere, og det er vist hvilket problem den sociale plan-

lægger løser n̊ar bankernes allokering af likviditetsposition skal reguleres.



Kapitel 3

Likviditets markedet i Europa

En stat kan nedsætte en centralbank, og tildele centralbanken kontrol med landets valuta.

Det giver en troværdig adskildelse mellem staten, der kan bruge penge, og den enhed

der trykker pengene. Centralbanken forpligtes til at sikre troværdighed og stabilitet, da

det er gunstigt for staten. Troværdighed og stabilitet skal sikres gennem hensigtsmæssig

regulering af pengemængden. Centralbanken regulerer gennem operationer med modparter

i den private sektor og ved at styre den rente der benyttes til de forskellige operationer.

S̊adan opst̊ar og styres likviditet.

Den private sektor opn̊ar likviditet fra centralbanken, og sektoren kan derefter selv

distribuere likviditeten videre. Det giver et frit marked for likviditeten, hvor markedsdel-

tagerne selv distribuerer likviditeten videre. P̊a denne måde distribueres likviditet videre i

markedet.

Kapitlet giver et kort overblik over hvordan likviditet styres i Europa gennem den Eu-

ropæiske Centralbank, og hvordan det passer sammen med den likviditetsmodel der er

beskrevet i det foreg̊aende kapitel 1. I sektion 3.1 forklares det hvordan den orginasatoriske

opsætning er i euro-samarbejdet, og hvordan der disribueres likviditet fra centralbanken

side. I euro-samarbejdet tildeles likvidtet p̊a de betingelser man ønsker fra medlems stater-

nes side, og det er p̊a andre vilk̊ar end de usikrede likviditetsl̊an der gives mellem banker.

Sektion 3.2 gennemg̊ar hvordan likviditet transformeres fra centralbankens likviditetstil-

deling til usikrede likviditetsl̊an, og de store pengemarkeds instrumenter omtales. Lik-

viditetsmodellen er analyseret i det foreg̊aende kapitel, og modellen har en række grundlæggende

antagelser. I sektion 3.3 belyses det hvordan likviditetsmodellens egenskaber passer ind i de

virkelige forhold. Der argumenteres for hvordan modellens antagelser afspejler de virkelige

35



36 KAPITEL 3. LIKVIDITETS MARKEDET I EUROPA

forhold.

3.1 Det europæiske samarbejde

I Europa er der i forlængelelse af den Europæiske Union dannet et projekt om en fælles

møntfod. Samarbejdet om et fælles valuta omr̊ade tr̊adte endeligt i kraft i 2002 i et samar-

bejde om euro-zonen, hvor euroen gjorde sit indtog som den fælles møntfod. En fælles valu-

ta skaber stor stabilitet, større gennemsigtighed, mere likvide kapital markeder, mindsker

volatilitet i valutakursen, stimulerer vækst og sænker transaktionsomkostninger. En fælles

møntfod krævede dog at de nationale centralbanker måtte opgive suveræniteten med hen-

syn til styring af valutaen, og staterne blev p̊alagt en række konvergenskriterier der skulle

sikre at euro-samarbejdet blev optimalt.

I euro-samarbejdet er de deltagende nationale centralbanker forenet i den Europæiske

Centralbank (ECB). ECB styrer pengemængden for det europæiske bankfællesskab. ECBs

regulerende operationer g̊ar under betegnelsen pengepolitiske operationer. De banker, der

måtte have brug for euro-valutaen til at drive deres forretning, må l̊ane den af central-

banken. Gennem de pengepolitiske operationer kan banker s̊aledes f̊a tildelt likviditet af

ECB til en given rente. Rentesatserne p̊a operationerne er sat af ECB, og de satser er

angivet i ECBs rentepolitik, der kan revideres hver måned. ECB tager sig s̊aledes af det

politiske plan, mens der er dannet det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) til at

styre euro-samarbejdet p̊a det operationelle plan. Al udførsel af operationer og afvikling

af pengemarkedet foreg̊ar gennem ESCBs systemer. P̊a den m̊ade er euro-samarbejdet or-

ganiseret i to enheder, der begge er vigtige for funktionaliteten af møntunionen. De to

organisationer fremst̊ar for den brede offentlighed som en samlet enhed. Herefter omtales

de samlet som ECB.

Den Europæiske Centralbanks formulerede mål er at sikre prisstablitet. Det sikres ved

at have en stabil og lav inflation. Dernæst skal centralbanken være støttende for den

økonomiske politik der føres i Euroomr̊adet under hensyntagen til prisstabliteten. Det

betyder at ECB skal tage hensyn til samfundets vækst, da det er vigtigt for medlems

staterne, men det kommer i anden række. De frie markedskrafter skal tilgodeses i et system

der sikrer en efficient allokering. Man ønsker dermed s̊a lidt statslig styrring som muligt, og

et stort spillerum for de private aktører iform af banker. Det er underforst̊aet at bankerne
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vil være i stand til at skabe den bedst mulige allokering.

Dette var generelt om samarbejdet og målsætningen. Likviditetstildelingen foreg̊ar un-

der p̊a forh̊and fastlagte rammer, og ECB forsøger at holde et stabilt og gennemskueligt sys-

tem. I det følgende gennemg̊as hvordan likviditetsoperationer foreg̊ar, hvor efterspørgslen

p̊a likviditet kommer fra og ECBs risiko i forbindelse med likviditetstildelingen.

ECBs likviditetstildeling

ECB tildeler under normale omstændigheder primært likviditet ugentligt gennem penge-

politiske operationer. Til de primære likviditetstildelinger er det p̊a forh̊and annonceret

tidspunkt, udbudt mængde, løbtid p̊a tildelingen og den minimums pris/rente der skal

betales for likviditeten. Tildelingen foreg̊ar ved auktionsprincip, hvor godkendte mod-

parter kan angive en række bud best̊aende af mængder og priser. Alle bud over minimum

renten godkendes. N̊ar auktionen lukker tildeles der fortløbende likviditet til højeste bud og

nedefter indtil den udbudte mængde er opbrugt eller alle accepterede bud har f̊aet tildelt

likviditet. Auktionsprincippet er amerikansk, s̊a de bud der f̊ar tildelt likviditet afregnes

den pris og mængde som budene lyder p̊a. Havde auktionsprincippet været hollandsk, da

hele tildelingen blevet afregnet til prisen p̊a det laveste bud der f̊ar tildelt likviditet.

Den Europæiske Centralbank har en klar struktur for likviditetstideling. De primære

likviditetstildelinger er betegnet Main Refinancing Operations (MRO), og de suppleres fra

tid til anden af længere løbende operationer der betegnes Long Term Refinancing Opera-

tions (LTRO). N̊ar den tidligere tildelte likviditet løber ud m̊a bankerne ud og genfinansiere

den, hvilket forklarer hvorfor der er tale om refinansierings operationer. Hvis en bank ikke

refinansierer udløbende likviditet gennem ECB må den fremskaffes p̊a anden m̊ade - ek-

sempelvis ved at l̊ane i andre banker.

ECB forebeholder sig retten til løbende at kunne ændre betingelserne for likviditets-

tildeling. Det seneste år har ECB da ogs̊a udvidet løbetiden, ændret tildelings frekvensen

og endda udbudt en ubegrænset mængde p̊a b̊ade MRO og LTRO. Alle tiltagene kom i

kølvandet p̊a den finansielle krise der startede i 2007. Tiltagene blev først indført undervejs

som krisen udviklede sig, og de anses for midlertidige. Tiltagene er af stor interesse i det

primære likviditetsmarked mellem centralbanken og dens modparter. Bankernes videre dis-

tribuering er et sekundært marked, hvor bankerne l̊aner hinanden likviditet. Det sekundære

marked vil være afhængigt af at det primære fungerer.
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Ved siden af refinansierings operationerne foretager ECB ogs̊a mindre fin-justerende

operationer, og de stiller st̊aende likviditetsfaciliteter til r̊adighed - kaldet det maginale ind-

og udl̊an. Transaktioner p̊a de fin-justerende operationer og de st̊aende ind- og udl̊ansfaciliteter

foreg̊ar bilateralt mellem ECB og en given modpart. Det benyttes til at udjævne den sidste

marginale likviditets-efterspørgsel/udbud, der ikke er klaret gennem de ordinære opera-

tioner. Det er typisk dyrere at benytte de marginale faciliteter, men dog bedre end at have

uforrentet likviditet eller mangle likviditet. Særligt at mangle likviditet vil være skidt, da

man risikerer ikke at kunne leve op til aftalte handler. Det vil medføre store bøder, og en

bank risikerer at tabe profit p̊a langt sigt grundet modparters risiko for at det gentager sig.

Vilk̊arene for de fin-justerende operationer aftales bilateralt. De st̊aende faciliteter er

omfattet af ECBs rentepolitik, der angiver b̊ade ind og udl̊anssats. Der er fastsat en

rentekorridor, der er renteforskellen mellem den st̊aende facilitets marginale indl̊ans- og

udl̊ansrente. Rentekorridoren signalerer derfor de offeromkostninger en bank kan løbe ind

i s̊afremt den må benytte de st̊aende faciliteter. Rentekorridoren er lagt s̊a minimum bud

renten p̊a de primære auktoner er gennemsnittet af rentesatserne p̊a det marginale ind- og

udl̊an.

Likviditets efterspørgsel i ECB

Bankers efterspørgsel p̊a likviditet deles af ECB op i to typer forpligtelser: Autonome

faktorer og dækning af minimum reserver. De autonome faktorer dækker over de normale

indskud, og de er selvsagt ikke kontrolerbare. Det er eksempelvis de ændringer der opst̊ar

i den cirkulerende pengemængde eller p̊a statslige indskud. I ECB laves der prognoser p̊a

nationalt niveau for ændringerne i de autonome faktorer. Prognoserne offentliggøres for at

øge gennemsigtigheden og dermed stabiliteten.

Minimum reserverne er det minimale indskud ECBs modparts banker skal holde i ECB.

Reserve kravene opgøres med faste intervaller, der er tilpasset hensigtsmæssigt til likviditets

tildelingerne. Kravet tilsiger at en modparts bank i gennemsnit skal holde to procent af

værdien af bankens forpligtigelser under to år i likviditetsreserve i ECB under periodens

interval. Det er indført for at sikre at bankernes struktur p̊a forpligtigelserne er tæt knyttet

til ECB. Reserve kravet sikrer at der skal l̊anes likviditet i ECB til deres pengepolitiske

rentesatser, og det øger dermed effektivteten af ændringer i ECBs rentepolitik. Opst̊ar der

et stort aggregeret chok kan der komme pres p̊a euro likviditeten, da mange banker skal ud
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og skaffe euro. Minimum reserverne har mindsket det pres - selv p̊a den korte bane, hvor

efterspørgslen er mindre elastisk - jævnfør evt. ECB (2002).

Der kan konstant ske ændringer i bankernes forpligtigelser, hvis der ikke sker tilsvarende

ændringer i bankernes aktiver, da kan der opst̊a et likviditets-underskud/overskud der

dækkes gennem de pengepolitiske transaktioner.

Figur 3.1 viser likviditetesudbudet fra ECB: MRO, LTRO, det marginale udl̊an og an-

dre finjusterende operationer. P̊a figuren fremg̊ar ogs̊a efterspøgslen i form af reservekrav,

autonome faktorer og den marginale indskuds facilitet. Udbudet er stablet opad og efter-

spørgslen modsat. Udbudet og eftersprøgslen modsvarer hinanden udfra den opgørelses

metode der bruges. B̊ade udbud og efterspørgsel har hver en faktor der er bl̊a, grøn og rød,

men der ligger ikke nogen symbolik i farve valget.

Figur 3.1: Likviditetsudbud og efterspørgsel i ECB

Figuren snyder desværre lidt. ECB har foretaget betydelige ændringer i betingelserne for

likviditetstideling over det seneste år. Fra slutningen af 2008 foretages markant længere

operationer. N̊ar der opgøres likviditetsbehov over længere perioder vil det underliggende
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likviditetsflow ogs̊a være større. Det forklarer den tilsvarende store stigning i de autonome

faktorer. N̊ar operationernes løbetid udvides vil der være mindre likviditet der skal fornyes

løbende. De længere løbetider mindsker derfor bankernes følsomhed overfor ændringer i

rentepolitikken, men omvendt er der mere likviditet i systemet til at modst̊a et pres.

Det ses at samtidig med de store udvidelser af de ordinære likviditetstildelinger er

bankerne ogs̊a i langt højere grad begyndt at benytte indskuds faciliteten. Det er be-

mærkesværdigt hvordan en marginal facilitet pludselig bliver brugt i s̊a stort omfang.

Bankernes balancer er enorme, og det er i omegnen af 55-60% der er omfattet af reserve

kravene. Minimum reserverne udgør herunder 2% af de positioner der er omfattet af reserve

kravene. Det er illustreret i figur 3.2.

Figur 3.2: Bankers forpligtigelser og reservekrav
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ECBs risiko i forbindelse med likviditetstildelingen

ECB har et erklæret ønske om ikke at p̊atage sig kreditrisiko i forbindelse med likviditets-

tildelingen. Modparter skal (og forventes altid) at kunne levere kollateral mod den likviditet

der l̊anes. Det kollateral, der kan benyttes, betegnes som bel̊anbar. Bel̊anbart kollateral

skal have en høj kredit standart, og der benyttes ekstrene kreditvurderingsbureauer samt

interne modeller til at vurdere standarten. Der rates efter en skala der er meget lig de

private kreditvurderingsbureauers. Et bel̊anbart kollateral skal have en rating p̊a mindst

”
single A“, p̊a en given skala der minder om de private kreditvurderingsbureauers. ECB

anser at
”
single A“ aktiver svarer til en fallit sandsynlighed p̊a 0.10% over en et̊ars horisont.

ECB tillader en lang række aktiver kan bel̊anes, og under finanskrisen er listen kun

blevet længere. Aktiverne kan have en fallit sandsynlighed p̊a over 0.1%, og derfor er der

omvendt lavet nogle risiko kontrol mekanismer. En af de vigtigste mekanismer er at aktiver

kun kan bel̊anes delvist - afhængigt af risikoen p̊a aktivet. Jo større risiko der er p̊a aktivet,

jo mindre kan det bel̊anes. S̊afremt den likviditetsl̊anende bank ikke er i stand til at levere

likviditeten tilbage, da mistes hele kollateralet selvom det kun er en del af det der er bel̊ant.

Det mindsker kreditrisikoen for ECB. Den del der ikke kan bel̊anes kaldes hair-cut.

Alle de primære markedsoperationer foreg̊ar gennem genkøbsaftaler (repo). Det er en

transaktion hvor kollateralet sælges til ECB, der omvendt afleverer likviditet til den pri-

vate bank. N̊ar likviditetstildelingen er udløbet genkøber banken kollateralet og afleverer

likviditeten tilbage plus den rentebetaling, der er aftalt fra start. Prisforskellen mellem køb

og salg af kollateralet afspejler s̊aledes prisen p̊a likviditeten.

3.2 Fra likviditets distribution til usikrede l̊an

Banker kan opn̊a likviditet gennem centralbanken, og det kan finansiere en del af bankernes

aktiver. P̊a bankernes balance opgøres deres finansiering som forpligtigelser. Hovedparten

af forpligtigelserne i bankerne best̊ar af indskud. Derudover kan bankerne ogs̊a l̊ane hos

hinanden. Bankerne kan l̊ane med eller uden sikkerhedsstillelse, og der er s̊aledes tale om

l̊an p̊a sikret eller usikret basis. Til sammenligning vil ECB kun give likviditetsl̊an p̊a sikret

basis. L̊an p̊a sikret basis er gøres til den risiko fri rente, mens usikrede l̊an b̊ade har en

rente og risiko betaling.

Der kigges i det følgende p̊a hvordan likviditet distribueres videre til længere løbende

l̊an. For de sikrede l̊an opridses en lang række aspekter: Overgangen fra korte til læn-
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gere l̊an, et derivat for denne overgang, sammenhængen mellem prisen p̊a den længere

likviditetshandel og prisen p̊a ECBs likviditetstildeling samt risiko aspekter ved derivatet

og repo-handler. Der kigges ogs̊a p̊a usikrede l̊an samt de vigtigste benchmark der findes

for det europæiske pengemarked.

Bankerne kan opn̊a likviditet i ECB gennem de pengepolitiske operationer. Udbudet

p̊a disse operationer er bestemmende for hvor meget likviditet der er i hele banksystemet,

og det er dermed indirekte afgørende for hvor meget bankerne i sidste ende kan l̊ane til

hinanden. N̊ar centralbanken har afsluttet sin tildeling af likviditet, kan det handles videre

p̊a det frie, sekundære marked. ECB handler ikke selv ud i det sekundære marked, men

deres tildeling kan styre om der kommer til at mangle likviditet derude. ECBs tildelinger

giver ogs̊a en klar afsmitning p̊a transaktioner der har samme løbetid som tildelingerne.

Mellem banker i euro-omr̊adet er det mest anvendt at l̊ane likviditet fra den p̊agældnede

dag til den næste. Det betegnes Over Night l̊an (O/N), og ECB stiller operationelle fa-

ciliteter til r̊adighed for de private aktører s̊a de kan lave O/N l̊an med hinanden i det

sekundære marked. ECB beregner samtidig den gennemsnitlige rente p̊a O/N l̊anene og

offentliggører denne rente.

Det sikrede l̊ane marked udgøres umiddelbart af repoer. Der findes dog ogs̊a O/N swaps,

der ligeledes anses for at være sikrede, men er et derivat der afspejler O/N l̊ane prisen for

længere l̊an. O/N swaps er et derivat, hvor den ene part modtager O/N satsen og betaler

en aftalt sats tilbage - denne part siges at betale swappen. Modparten betaler O/N satsen

og modtager den aftalte sats - modparten modtager swappen. Den aftalte sats må afspejle

forventningen til gennemsnittet af O/N satsen i den p̊agældende periode. Hvis ikke satsen

afspejler dette ville der være arbitrage muligheder. En for høj aftalt rente vil gøre det

profitabelt at modtage swappen og l̊ane ud i O/N. Hvis den part der betaler swappen

samtidig l̊aner likviditet i O/N, da vil denne part opn̊a likviditet og fast betale den aftalte

sats. P̊a den m̊ade transformerer bankerne O/N likviditet om til et l̊an med fast rente over

en længere periode.

Auktionsprisen p̊a ECBs primære likviditetstildeling burde ligge p̊a samme niveau som

en O/N swap med den tilsvarende løbetid. Det er ikke altid helt tilfældet, da likviditets-

tildelingen er præget en del af taktik, og ECBs modparter typisk kun er de største banker,

mens O/N swaps er tilgængelige for langt flere. Det betyder at O/N swappen kan handle

med en marginalt højere rente end renten p̊a ECBs likviditets tildeling. Det er ogs̊a andre

forhold der kan gøre sig gældende, men generelt er O/N l̊an og O/N swaps retvisende for
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prisen p̊a den likvidtet der handles mellem bankerne hvor risikoen p̊a sikret basis.

Profit og tab p̊a O/N swappen afregnes løbende. Denne m̊ade at l̊ane p̊a anses for at

være sikret, da afregningen bevirker at modpartsrisiko minimeres. S̊afremt den ene modpart

g̊ar fallit over natten, vil der dog være risiko p̊a en O/N swap. P̊a repoaftaler vil kollateralet

skulle tages i brug s̊afremt den l̊anende part g̊ar fallit. Dette kan ogs̊a være risiko fyldt, da

kollateralet s̊a skal sælges for at likviditets udl̊aneren kan genskaffe likviditeten. Igen af de

to sikrede l̊ane typer er s̊aledes fuldstændig fri for modpartsrisiko, men det er tæt nok p̊a

for begges vedkommende.

ECB har tilsvarende risici ved refinansierings operationerne, men det er forsøgt minime-

ret gennem risiko kontrol mekanismerne, hvor den vigtigste er hair-cuts.

De l̊an, der gives p̊a usikret basis, vil være
”
rene“ penge overførsler, hvor l̊aner modtager

likviditeten ved l̊anets start og betaler tilbage ved l̊anets ophør uden der stilles sikkerhed.

Der er b̊ade modpartsrisiko og risiko for at udl̊aner selv må ud og skaffe likviditet i den

mellemliggende periode. Det første kendes ogs̊a som kreditrisiko og det andet som funding-

risiko. At der opst̊ar kreditrisiko er åbenlyst. Der er en funding risiko p̊a de usikrede l̊an som

ikke er der p̊a de sikrede l̊an. Det er teknisk meget svært at vise, da bankernes likviditets

flow ikke er offentligt kendt, men det er konstateret af b̊ade Michaud og Upper (2008)

og Eisenschmidt og Tapking (2009). Dermed svarer de usikrede l̊an til de pengemarkeds

likviditetsl̊an der foretages mellem banker i likviditetsmodellen.

De sikrede l̊an gøres til den risikofri rente, og til sammenligning er den risiko fri rente

i likviditetsmodellen nul. Renteforskellen mellem sikrede og usikrede pengemarkedstrans-

aktioner udtrykker præcist hvad det koster at usikret fremfor sikret i den virkelige verden.

Denne renteforskel svarer til likviditetsmodellens pris p̊a likviditetsl̊an.

Den Europæiske Bank Federation (EBF) er en sammenslutning af nationale bank for-

bund. Euroen blev introduceret i år 1999, hvor EBF dannede Euribor (European Interbank

Offer Rate) indekset. En række udvalgte banker indberetter dagligt deres sats for usikret

interbankudl̊an til en anden af de udvalgte banker i Euro-zonen. Dermed kvotieres der

dagligt en officiel rentesats for hvad det koster banker at l̊ane usikret likviditet af hinan-

den. Euribor satsen beregnes tilnærmelsesvist som gennemsnittet af de indberettede satser.

Der opgøres Euribor satser for en række løbetider. Siden er der i 2002 oprettet et Eurepo

indeks. Det giver tilsvarende hvilken rentesats, der skal betales for likviditet opn̊aet gennem

repotransaktioner, hvor der er salg og genkøb af et kollateral. EBFs Eurepo erstattede det
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tidligere British Bankers Association’s euro repo benchmark. De to indeks er s̊a godt som

ens, og BBA’s indeks kan benyttes som erstatning for Eurepo i perioden maj 1999 til marts

2002. Eurepoerne er med euro-zone medlemmernes statsobligationer som kollateral, hvilket

skal minimere risikoen p̊a kollateralet. I 2005 oprettedes Eonia swap (Euro Overnight In-

dex Average swap) til kvotiering af O/N swaps. Disse swaps er blevet handlet langt før

2005, men der har ikke været et officielt indeks. Selve Eonia satsen for over night l̊an har

ogs̊a været kvotieret siden 1999 - ligesom Euribor. Eonia swap indekset giver den rente,

som bankerne kan sikre sig likviditet til ved at l̊ane i O/N markedet og betale i et Eonia

swap-derivat med den ønskede løbetid.

EBFs pengemarkedssatser er af meget stor betydning, da de er blevet benchmark for

hovedparten af alle euro pengemarkedsinstrumenter. Yderligere benyttes EBFs penge-

markedssatser i vid udstrækning til studier af pengemarkedet og af markedets interessenter

(s̊a som ECB) som retvisende for de faktisk handelbare rentesatser p̊a pengemarkedet. In-

deksene må derfor anses for at være af høj præcision.

Der er dog ogs̊a sider af pengemarkedet som ikke opgøres direkte. Volumen, løbetider

og handelsparter offentliggøres ingen steder. ECBs Pengemarkedsgruppe [27] er dem der

g̊ar tættest p̊a de faktiske forhold p̊a likviditetsmarkedet. Deres studier viser at siden 2007

er forholdene for de længere pengemarkedsl̊an forværret kraftigt: Aktiviteten er faldet og

bankerne har ikke interesse i at lave de længere pengemarkedsl̊an. De usikrede markeder

har lidt h̊ardest, men ogs̊a handel p̊a sikret basis er faldet. Det har stor opmærksomhed

fra markedets interessenter og regulatorer. Alle er meget interessrede i at f̊a genskabt nogle

velfungerende markedsforhold.

3.3 Overensstemmelser og antagelser fra likvidtets-

modellen til den virkelige verden

Likviditetsmodellen kan synes at afvige en del fra de virkelige forhold. Likviditetsmodellens

fokus ligger p̊a de usikrede interbank l̊an, mens centralbankens likviditetes tildeling er

udeladt sammen med hele markedet for l̊an p̊a sikret basis. Der er derfor en række afvigelser

mellem modellen og det virkelige marked.

I det følgende forklares hvordan likviditetsmodellen afspejler den virkelige verdens

usikrede pengemarkedsl̊an. Der er opstillet en række grundlæggende antagelser i kapitel

1, og mange af disse benyttes til at bygge sætninger p̊a. Disse antagelser adreseres og der
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argumenters for rimeligheden af disse.

3.3.1 Overensstemmelser og mangler fra likviditetsmodellen til

det virkelige likviditets marked

En af afvigelserne mellem den virkelige verden og likviditetsmodellen er udeladelsen af

en centralbank, der tildeler likviditet. I likviditetsmodellen stammer likviditeten fra for-

brugernes initialbeholdning. Der er s̊aledes ikke en centralbank, der kan tilpasse likviditets-

beholdningen løbende. Centralbankens operationer skal sørge for at bankerne har tilstrække-

ligt med likviditet, og samtidig sikre at bankerne ikke svømmer i likviditet. Det er med

en inflationsmålsætning for øje centralbanken regulerer, men likviditetsmodellen omfatter

ikke inflation - s̊a til dette savnes en centralbank ikke i modellen. I den virkelige verden

kan en bank ikke udelukkende bygge sin forretning p̊a at opn̊a likviditet gennem central-

banken. At lividitets modellen derfor udelader en centralbank gør ikke en grundlæggende

forskel, da bankerne ogs̊a i den virkelige verden er afhængige af pengemarkedet for at sikre

sit grundlæggende behov for likviditet.

Der er i likviditetsmodellen heller ikke medtaget l̊an p̊a sikret basis. Den usikrede basis

er dyrere hvorfor banker normalt bør foretrække l̊an p̊a sikret basis. Er sikkerhedsstillelse

ikke er mulig, og har en bank stadig brug for likviditet, s̊a dækkes det residuale likvidtets-

behov gennem det usikrede marked. De banker, der stiller l̊an p̊a usikret basis, kan dermed

forvente at deres l̊an giver den sidste kredit der skal til for at videreføre bankens aktiv in-

vesteringer. Tilbagebetalingen af l̊anene er dermed afhægig af afkastet. I likviditetsmodellen

er det netop det likviditetsl̊anene bruges til - kredit til at bibeholde aktiv investeringerne.

En fejlslagen investering kan betyde tab for interbank kreditor i den anden ende. I lik-

viditetsmodelllen tabes hele udl̊anet ogs̊a hvis debitor ikke har tilstrækkelige ressourcer.

Modellens udeladelse af l̊an p̊a sikret basis f̊ar derfor ikke nogen betydning, og modellens

likviditetsl̊an giver i sig selv en god spejling af usikrede l̊an fra den virkelige verden.

Det nævnes i sektion 3.2 at markedets aktører er blevet mindre interesserede eller villige

i at lave længere pengemarkedstransaktioner. En ændret villighed kan principielt p̊avirke

interbank rente satserne begge veje. I tilfælde af at bankerne ikke længere er risikoneutrale,

men der opst̊ar risikoaversion for at lave interbank udl̊an, da vil det kunne drive likviditets

prisen op fordi bankerne med likviditets overskud kan bestemme. Likviditetsmodellen har

ikke mulighed for at fange ekstra risiko præmier, s̊a det vil indlejres direkte i forholdene
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og ikke i særsklite risiko præmier. Der vigtige er dog at likviditetsmodellen har mulighed

for at fange den ændrede villighed i form af ændringer i forholdene - eksempelvis gennem

ændringer i fordelingen for aktivets afkast.

3.3.2 Modellens antagelser og de sætninger der udledes

Der er opstillet en række sætninger om likviditetsmodellens virkem̊ade, der alle bygger

p̊a antagelser i likviditetsmodellen. For at kunne vurdere om modellen virker rimelig, da

kigges i det følgende p̊a rimeligheden af modellens antagelser og hvorvidt det afspejler den

virkelige verden.

I den virkelige verden er bankerne underlagt tilsyn, og en bank kan lukkes s̊afremt den

ikke er solvent. Det er de samme antagelser der er gjort bag likviditetsmodellen, og det

danner grundlag for sætning 1. Det er meget enkelt i likviditetsmodellen, mens den virke-

lige verden har en lang regulerings parametre og nøgletal som bankerne er underlagt. I

likviditetsmodellen er der kun regulering af den likviditetsposition l0, som bankerne skal

holde.

Der er i likviditetsmodellen antaget at forbrugerne har en (streng) incitamentbegræns-

ning og veldefineret nyttefunktion. Det giver anledning til en sætning om at der kun behov

for banker s̊afremt der kan opn̊as en (ex-ante) positiv nytte af afkastet p̊a aktivet (sætning

2). Incitamentbegrænsningen er streng, s̊a alle forbrugere trækker med sikkerhed ud hvis

deres incitament begrænsning bliver brudt. Et positivt afkast (efter omkostninger ∆) sikrer

at forbrugernes incitament begrænsning ikke brydes.

I den virkelige verden er positive renter meget vigtige for ECB. Centralbanken har i

forbindelse med finanskrisen udtrykt klar modvilje mod et nul-rente scenarie, hvor central-

bankens rentepolitik er tæt p̊a nul. Det skal sikre at bankerne og dernæst forbrugerne er

nødt til at holde indskud frem for likvider for at undg̊a et rentetab. P̊a den måde ses det

ogs̊a i den virkelige verden at der er skabt et behov for at bruge banker, og forbrugerne har

ikke incitament til at trække det hele ud tidligt. Det ser s̊aledes ud til at ECB gør samme

antagelse om forbrugernes incitamentbegrænsning og nytte.

Det er i likviditetsmodellen antaget at s̊afremt en bank f̊ar et for stort ønsket udtræk, da

opst̊ar likviditetsknaphed, og bankens forbrugere vil storme banken - det leder til sætning 3.
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Det afspejler i høj grad den virkelige verden, hvor der er opst̊aet situationer hvor panikken

har bredt sig blandt en banks kunder, og alle er stormet til den p̊agældende bank for at

trække ud.

De bank runs, der er givet i likviditetsmodellen, kommer til t = 1 hvor banker med

likviditetsoverskud ikke l̊aner til banker med αi > α̂. P̊a den måde har bankerne med

likviditetsoverskud ikke noget direkte tab som følge af bank runs p̊a de banker der har

αi > α̂. Det er rimeligt at der i likviditetsmodellen ikke l̊anes likviditet til banker der

tydeligvis er
”
d̊arlige“. Det er dog omvendt ikke s̊a rimeligt at banker, der l̊aner likviditet

ud, slet ikke kan lide tab som følge af bank runs. Det er heller ikke tilfældet. I likviditets-

modellen opst̊ar denne type tab indirekte, da hele udl̊anet tabes s̊afremt en l̊aende bank

ikke kan betale tilbage. Det er lidt specielt, men opst̊ar grundet bankerne handler i et

marked ex-post likviditets chokket og ex-ante afkastet i naturtilstanden. N̊ar bankerne

handler likviditet ved de s̊aledes kun at modparten ikke kommer i ressource knaphed frem

til t = 2, men de ved ikke hvad der sker til t = 2 hvor l̊anets tilbagebetaling falder.

Sætning 3 bygger p̊a antagelsen af de tab der opst̊ar ved bank runs. Sætningen er ikke

tiltænkt forholdene omkring interbank l̊an, den bruges til at give den sociale planlægger

incitament til at regulere bankerne til en høj likviditetsposition. Det kan ske at langt flere

banker bliver ramt af bank run i likviditetsmodellen end i virkeligeheden, men fokus ligger

heller ikke p̊a at dette skal kunne relateres til virkelighedens verden.

I likviditetsmodellen er det antaget at forbrugerne er stillet foran bankerne ved anden

periodes tilbagebetalinger. Det afspejler i høj grad virkeligheden hvor bank kunder mange

steder er beskyttet af en indskyder garanti, s̊a en offentlig myndighed garanterer visse

indest̊aende. Modellens antagelser fører til sætning 5, der giver at interbank l̊an er mere

risikable end at holde indskud som forbruger i samme periode. Tillige kan forbrugerne i

den virkelige verden trække ud uden varsel, mens bankernes interbankl̊an ofte er bundet

med længere løbetid. Sætning 5 er s̊aledes ogs̊a et resultat af stokastikken, hvor likviditets-

handlen foreg̊ar ex-post likviditets chokket og ex-ante naturtilstanden.

I den virkelige verden er det givet at det er godt med det frie åbne marked for likviditet

og likviditetshandel. ECBs m̊albeskrivelse antager indirekte at det frie marked vil opn̊a en

efficient allokering, og man følger konstant forholdene p̊a likvidtets- og kapitalmarkedet. I

likviditetsmodellen antages det ogs̊a at at der er fuldkommen konkurrence i likvidtetsud-

budet, og det er ogs̊a de forhold ECB og andre interessenter stræber mod at skabe i den

virkelige verden. Teoretisk vil euro-zonens størrelse ogs̊a være forstærkende for konkur-
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rencen. Sætning 4 viser at likviditetshandlen forbedrer nytten for forbrugerne, og handlen

bliver afgørende for at den sociale planlægger kan vælge en mindre likviditetsposition.

Uden en antagelse om et frit likviditetsmarked ville denne sætning og hele analysen af

likviditetshandlen være markant anderledes. Likviditets handlen ville i stedet være præget

af strategiske overvejelser.

Fuld konkurrence indebærer normalt at der udbydes varer s̊alænge det gennemsnitlige

afkast er større end nul. Det kommer af at der udbydes et homogent produkt. I inter-

bankl̊anemarkedet vil produktet være afhængigt af hvem der modtager l̊anet, og det er

den mest risikable debitor er afgørende for likviditets prisen. Det er antaget at bankerne

er selvstændige og ejenprofit maksimerende, og det underbygger sætning 6, der giver at

bankerne under den fulde konkurrence kun vil udbyde likviditet s̊a længe det er profitabelt.

P̊a samme måde vil bankerne i den virkelige verden ogs̊a være egen profit maksimerende,

og de vil kun indg̊a i transaktioner der forventeligt er profitable. Der kan tales mod at

bankerne i den virkelige verden udelukkende skulle være egenprofit makismerende som i

likviditetsmodellen: Der eksisterer forretnings sammenslutninger mellem udvalgte banker

hvor der handles likviditet. At en formel sammenslutning af banker er i stand til at handle

likviditet billigere mellem hinanden kan dog ikke retificeres i et studie af Fecht, Nyborg og

Rocholl 2009.

I modellen fastsættes likviditetsudbudet ved først at give l̊anetilsagn til de banker der

er mindst risikofyldte, og det kan kædes sammen med de banker har det mindste id-

iosynkratiske chok (sætning 7). Denne sammenkædning afhænger indirekte af modellens

antagelse omkring tab p̊a interbank l̊an, hvor hele l̊anet g̊ar tabt hvis en debitor ikke kan

betale fuldt tilbage. Denne indirekte afhængighed indses ved at føre det modsatte argu-

ment: Hvis der kunne modtages en delvis tilbage betaling, da ville likviditets prisen kunne

presses op uden risiko for kreditor. Hvis kreditor tager en uendelig høj pris, da vil debitor

skulle aflevere alle sine ressourcer efter forbrugernes udtræk er honoreret i anden periode.

S̊aledes vil risikoen p̊a interbank l̊an i langt højere grad være et spørgsmål om forvent-

ningen til aktivets afkast. For ex-post udfald hvor R [η] > ∆ + D, da vil de banker med

de højeste idiosynkratisk chok havde været mindst risikable at stille interbank l̊an til. S̊a

uden modellens tabsstruktur p̊a interbankl̊an, da ville det ikke være muligt at sige hvilke

idiosynkratiske chok der er mest risikable uden at analysere afkastets fordeling. Det ville

skabe et problem for den m̊ade likviditeten udbydes p̊a startende med de banker der har

mindst idiosynkraitske chok.
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Der er s̊aledes en antagelse og et resultat der kan relateres til virkelighedens verden:

Tabsstrukturen og risiko anskuelse i likviditetsudbudet. Til sammenligning viste den sen-

este finansielle krise at de banker m.v., der havde en struktur der i særlig høj grad gjorde

dem afhængige af pengemarkedet (αi ↑), de kom i store problemer da markederne frøs til.

Der synes alts̊a i virkeligehedens verden at være den samme sammenhæng som i likviditets-

modellen mellem store idiosynkratiske chok og dem der først bliver fra valgt til at kunne

l̊ane likviditet, da markedet tillægger disse modparter for store risici. Tabsstrukturen er

h̊ard i likviditetsmodellen, og i virkeligehedens verden er der mulighed for at kreditorer f̊ar

noget tilbage n̊ar et konkursbo gøres op. I praksis tager dette dog meget lang tid, og der vil

være en lang række kreditorer foran i køen. Pengene må i forretningsmæssig sammenhæng

anses for at være tabt. Begge ting virker derfor rimelige. Resultatet fra sætning 7 benyttes

videre i sætning 8, hvor det idiosynkratiske chok kædes op til likviditetsknaphed og bank

run.

Hver enkelt banks udtræk og likviditets l̊anebehov er antaget at være kendt i lik-

viditetsmodellen, og en bank i’s ressourcer vurderes udfra ressource ligningerne 1.4-1.5.

Dette bruges til at udregne den fair præmie i sætning 9 samt til at vise at der kan laves

et profitabelt likviditetsudbud (sætning 10) og hvordan profitabilitets begrænsningen kan

afskære nogle banker i sætning 11.

Det kan være sværere at gennemskue præcist i den virkelige verdens likviditetsmarked

hvilke udtræk og l̊anebehov der er. De offentlige pengemarkedssatser fra EBF og ECBs

estimater for de aggregerede udtræk mindsker den assymetriske information, og det gør

det nemmere for en bank at gennemskue markedet. Tillige vil risikoen ved at l̊ane ud til en

given bank være hjulpet p̊a vej af ratingbureauers ratinger og det hastigt voksende marked

for kreditderivater, der begge vil afsløre information om modparten. Likviditetsmodellen er

p̊abaggrund af antagelserne i stand til at give en præcis matematisk sammenhæng mellem

prisen p̊a interbankl̊an og det underliggende likviditets chok. P̊a samme måde forsøges

det i det virkelige marked at udbrede information, s̊a der kan stilles den
”
rigtige“ pris

p̊a likviditeten til de givne modparter. Denne antagelse om fuld gennemsigtighed omkring

likviditets chok er nok lidt for optimistisk, men det afspejler de optimale forhold som det

virkelige marked kan sigte efter at opn̊a.

Ressource ligningerne kan omregnes til breakeven ligningen 2.7. Denne ligning giver i

sin enkelthed at der opst̊ar incitament til at l̊ane til bank i, s̊afremt bank i’s afkast fra

investeringer og deterministiske indtjening p̊a bankens kunder skulle overstige den aftalte
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tilbage betaling p̊a l̊anet. Dette genskaber situationen p̊a den virkelige verdens usikrede

pengemarked, hvor kreditor er fuldt ud afhængig af debitors indtjening og der ikke stilles

nogen sikkerhed. Kreditor vil stille l̊anet hvis debitor har ressourcer til at betale tilbage, og

ligningen rammer derfor ind i kernen af problemstillingen p̊a det usikrede interbankmarked.

Den sociale planlægger skal i likviditetsmodellen vælge en passende likviditetsposition

l0. Det kommer udfra en antagelse om at den sociale planlægger kender forbrugerne og kan

udregne den reelt opn̊aede nytte. Rimeligeheden af den reelt opn̊aede nytte kan diskuteres,

men det er ikke fokus for modellen. Det vigtige er dog at der er b̊ade forhold der taler

for at holde mere likviditet (α̂) og mindre likviditet (α̌). Det samme gør sig gældende i

virkelighedens verden hvor en stram regulering kan afskære faldgrupper og markeds im-

perfektioner, men der er ogs̊a risiko for at nytteforbedrende muligheder afskæres. I den

virkelige verden vil der ogs̊a være en slags social planlægger der regulerer med forbrugernes

reelt opn̊aede forbrug for øje. Forbrugernes gennemsnitlige nyttefunktion giver at flere for-

brugere vil holde indskud i bankerne n̊ar aktivernes afkast er godt. Det virker i sig selv

meget rimeligt. Det er antaget at den sociale planlægger kender alle forbrugerne og deres

fordeling mellem bankerne. Det kan virke som en meget voldsom antagelse, men det vigtige

ved den er at den sociale planlægger kan regne ud hvor stort tabet er n̊ar en bank kommer

i likviditetsknaphed. Antagelsen virker dermed meget rimelig i forhold til den virkelige

verden hvor man ogs̊a regner p̊a omkostningerne til hvis en bank kommer i likviditetsprob-

lemer. Sætning 12 bygger s̊aledes p̊a nogle fair antagelser. l0 afhænger af den reelt opn̊aede

nytte, og kvaliteten af denne er ikke i højsædet s̊a det vil kunne smitte af p̊a l0. Vigtigst af

alt s̊a giver likviditetsmodellen en mulighed for at kunne beregne hvilket likviditetsniveau

l0 der er optimalt indenfor modellen udfra relativt simple forudsætninger.



Kapitel 4

Anvendelse og estimation

Det er analyseret hvordan der handles likvidietet udfra forhold omkring forbrugernes nytte,

det idiosynkratiske likviditets chok, afkastets fordeling og bankernes indtjening p̊a en sene

forbrugere ∆. Modellen ønskes anvendt til at forklare den udvikling der har været i inter-

bank markedet i Europa. Udfra den virkelige verdens tal ønskes forklaret hvilke ændringer

i modellens forhold der kan afspejle udviklingen.

Indeks over pengemarkedssatser er meget udbredt overalt p̊a de finansielle markeder. I

sektion 4.1 analyseres EBFs pengemarkedsindeks for Euro-zonen, og det vælges at studere

3 måneders satserne. Der kigges p̊a 3 månederssatserne grafisk, diskriptivt og hvordan

pengemarkedsindeksene anvendes i likviditetsmodellen. Hermed fastlægges data der skal

bruges til estimation.

Likviditetsmodellen er endnu ikke til at regne p̊a, og i afsnit 4.2 fremhæves modellens

forhold (nytte, afkast med viderere) med henblik p̊a at f̊a opstillet forholdene som frie

parametre der kan estimeres p̊a. Der foretages nogle valg for de frie parametre, der gør

dem anvendelige til beregning. Mulighederne belyses og der argumenteres for de valg der

træffes.

I afsnit 4.3 anvendes modellen. Først estimeres det hvilke parametre der sikrer at lik-

viditetsmodellen returnerer en given konstant pris. Der analyseres p̊a resultatet og uddrages

en række resultater. Herefter estimeres for hvert parameter enkeltvis mens de øvrige holdes

fast. Det estimeres hvordan det enkelte parameter skal have udviklet over tid sig for at af-

spejle udviklingen p̊a den virkelige verdens pengemarked. Der relateres ogs̊a til den sociale

planlæggers regulering. Det kan herudfra sluttes hvilke parametre der kan afstedekomme

udviklingen p̊a det europæiske pengemarked og hvilke implikationer det har for regule-

51
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ringen.

4.1 Pris p̊a likviditeten i Euro-zonen

Den Europæiske Bank Federation varetager de tre store pengemarkedsindeks: Euribor,

EONIA swap og Eurepo. Det er de vigtigste markedsdata for pengemarkedet i Euro-zonen.

De fortæller hver især om prisen p̊a at l̊ane likviditet gennem henholdsvis usikrede trans-

aktioner, over night marked derivater og repo transaktioner.

I det følgende gennemg̊as indeksene lidt nærmere. Der udvælges og fokuseres p̊a en

bestemt løbetid. Alle serierne præsenteres grafisk og kommenteres. Tidsserierne analyseres

deskriptivt. Det er ikke givet hvorvidt Eonia eller Eurepo er bedst som udtryk for den

sikrede del af pengemarkedet. Der analyseres og vurderes i denne sektion fordele og ulemper

ved at benytte den ene eller den anden. Endelig kan pengemarkedsindikatorerne omregnes

til tal, der giver mening i likviditetsmodellen. Der præsenteres en udregning.

Alle indeks opgøres for en lang række løbetider. Jo længere en løbetid, jo større volatilitet

og usikkerhed kan der være indlejret i den pris der stilles. Hamilton (2009) finder i et studie

af pengemarkeds satser i US at kortere løbetider er fremragende til at afspejle den reelle ud-

vikling. Studiet koncentrerer sig om løbetider p̊a en til tre m̊aneder, og det kommenteres at

usikkerheden p̊a længere løbetider er større. Der er selvfølgelig forskel p̊a det amerikanske

og det europæiske marked, men det er stadig sigende for den varsomhed der bør være med

de længere løbende satser. Den Europæiske Centralbank ser samtidigt pengemarkedet som

fordringer med op til to års løbetid, s̊a ved valget mellem et, to og tre m̊aneders satsen

vil det være mest interessant at vælge den længere tre m̊aneders sats. Det vælges derfor

at arbejde videre med tre måneders satsen, og det konstateres at det ogs̊a er denne ECB

bruger som reference til pengemarkedet i deres m̊anedlige publikation
”
Monthly Bulletin“

3-måneders rentesatserne for Euribor, EONIA swappen og Eurepo fremg̊ar af figur 4.1.

Alderen for de tre indeks er forskellig, og det betyder i praksis at Euribor tidsserien er

mere end dobbelt s̊a lang som Eonia tidsserien. Eurepo serien er forlænget med BBA’s eu-

ro repo indeks. Alle tre tidsserier synes at følges meget godt ad indtil medio 2007. Her ses

Euribor satsen at stige voldsomt, mens renten p̊a det sikrede l̊anemarked falder. Euribor

rammer toppen medio 2008 og følger herefter de øvrige rentesatser ned. Der er fra medio
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Figur 4.1: Udvikling i 3 m̊aneders renterne

2007 skabt en større forskel p̊a niveuaet mellem Euribor satsen og det sikrede l̊anemarked,

og den synes ikke at falde hurtigt tilbage.

Dataene dækker en ti-̊arig periode fra maj 1999 til og med marts 2010, og over perioden

er der samlet set rentefald. Tabel 4.1 viser gennemsnit og volatilitet for de tre tidsserier.

Det kommer ikke som nogen overraskelse at Eonia seriens gennemsnit er lavere, da den

dækker en periode hvor renten har været lavere. Samtidig synes volatiliteten ogs̊a at havde

været højere i den periode Eonia kurven dækker. Tabel 4.2 viser de tilsvarende momenter

for perioden 2005 til 2010.
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Euribor 3M Eurepo 3M Eonia 3M
Observationer 2893 2797 1224

Gennemsnit 3.109272 2.902423 2.662223
Volatilitet 1.186665 1.194348 1.393461

Tabel 4.1: Gennemsnit og volatilitet

Euribor 3M Eurepo 3M Eonia 3M
Observationer 1224 1224 1224

Gennemsnit 3.054001 2.662578 2.662223
Volatilitet 1.440915 1.386247 1.393461

Tabel 4.2: Gennemsnit og volatilitet i perioden 2005 til 2010

Det ses tydeligt p̊a Euribor og Eurepo i tabel 4.2 hvordan renten er lavere og volatiliteten

højere i 2005 til 2010.

Euribor 3M Eurepo 3M Eonia 3M
Euribor 3M 0.0004043588
Eurepo 3M 0.0002668346 0.0005427701

Eonia 3M 0.0001103252 0.0002437676 0.0004358701

Tabel 4.3: Kovariansmatrice i perioden 2005 til 2010

Tabel 4.4 viser samvariansen mellem de tre serier i perioden 2005 til 2010. Variansen er

knap 20% større i Eurepoen end i Eonia og Euribor. Det anes at korrelationen er mindst

mellem Eonia og Euribor. Mellem Eurepo og de to andre serier er korrelationen omtrentlig

lige stor. Mellem Eonia og Euribor er korrelationen blot halv s̊a stor som den er mellem

Eurepo-Euribor og Eurepo-Eonia. Givet at korrelationen mellem Euribor og Eurepo er

større end mellem Euribor og Eonia, da vil der ogs̊a være større stabilitet i rentespændet

mellem Euribor og Eurepo.

Det leder videre til at vurdere forskellen p̊a Eurepoen og Eonia, hvor begge indeks er

et udtryk for prisen p̊a likviditet i det sikrede marked. Det skal vælges hvilken der skal

benyttes til at udregne rentespændet mellem det sikrede og usikrede marked.
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Eonia swappen er udtryk for l̊an fra den ene dag til den anden. De er i praksis usikrede,

men der afregnes løbende tab og gevinst s̊a modpartsrisikoen minimeres. Eurepoen har

udvalgte statsobligationer som kollateral. Statsobligationer anses for at være risikofri, og

risikoen begrænser sig s̊aledes til at skulle tage kollateralet i brug og sælge det.

Figur 4.2: Spænd mellem Eurepo og Eonia

Figur 4.2 viser forskellen mellem Eurepoen og Eonia. Fra 2006 til primo 2008 handler

Eurepoen marginalt lavere end Eonia swappen. Det ser ud til at være en relativt stabil

trend, og det kan henføres til at der p̊a repoer m̊aske opfattes som mere risiko fri end O/N

swaps.

Der kan dog i figur 4.2 identificeres to store afvigelser fra den flade trend fra 2006 til

2008. I slutningen af 2005 stiger Eonia meget iforhold til Eurepoen, og fra medio 2008
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og frem er der den modsatte bevægelse. Begge udviklinger/afvigelser kan henføres til den

opbygning henholdsvis Eonia swappen og Eurepoen har.

O/N renten vil blive præget af valutaen. I perioden omkring slutningen af 2005 var der

et pres p̊a Euroen målt overfor US Dollar og Yen.

2005 K1 K2 K3 K4 2006 K1 K2
US$ 1.3113 1.2594 1.2199 1.1884 1.2023 1.2582
Yen 137.01 135.42 135.62 139.41 140.51 143.81

Tabel 4.4: Valutakursudvikling

Tal fra ECBs Statistical Data Warehouse

N̊ar der sælges en given valuta giver det et opadg̊aende pres p̊a O/N renten, og det vil ogs̊a

sætte sig ude i 3 måneders Eonia swappen. Det kan forklare noget af udviklingen omkring

2005 i figur 4.2.

Den anden markante afvigelse kan henledes til de underliggende statsobligationer. Øges

mængden af statsobligationer, da vil der være flere der ønsker at opn̊a repo finansiering af

disse, og det vil presse repo l̊anerenten op. Det ses i tabel 4.5 hvordan en øget udstedelse

af statsobligationer stemmer overens med hvorn̊ar der ses en udvikling i spændet mellem

Eurepo og Eonia swappen.

2007 K1 K2 K3 K4 2008 K1 K2 K3 K4 2009 K1 K2 K3
Tilvækst 4.5 4.2 -0.6 -3.4 6.3 3.7 1.9 8.8 11.9 9.4 4.7

Tabel 4.5: Kvartalsvise ændringer i euroomr̊adets statsgæld som procent af BNP

Tal fra ECBs Statistical Data Warehouse

Udstedelsen af europæiske statsobligationer er stigende i 2008 og 2009 målt p̊a ændringen

i eurozonens samlede statsgæld som procent af BNP. Udstedelsen i tredje kvartal 2008 er

dog lav, og det kan havde været med til at reversere spændet i figur 4.2 i en kort periode

indtil udstedelsen stiger igen i fjerde kvartal af 2008.
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De to indeks fanger s̊aledes p̊a hver sin måde nogle ændringer givet det indekset bygger

p̊a. Eurepo indekset dækker mere end den dobbelte tidsperiode af Eonia, n̊ar der med-

tages BBAs indeks for euro repo. Det gør Eurepo indekset mere interessant. Eurepo er

ligeledes p̊a statsobligationer mens Eonia er mellem banker, s̊a Eurepoen bør ogs̊a være

bedre renset for spil-over effekter fra det usikrede interbank l̊anemarked. Eurepoen kan

derfor fint repræsentere det sikrede l̊anemarked. Det konstateredes ogs̊a ved tabel 4.4 at

spændet mellem Euribor og Eurepo er mere stabilt. Figur 4.3 afslører dog ikke en stor

synlig forskel mellem spændet fra Euribor til Eurepo og fra Euribor til Eonia. S̊a udfra

dette kunne Eonia liges̊a vel havde været valgt som benchmark for det sikrede l̊anemarked.

Figur 4.3: Rentespænd mellem det usikrede og sikrede interbankmarked
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Med denne forst̊aelse for interbank rentesatserne er det nødvendigt at vide hvordan de

kan anvendes i modellen.

I Likviditetsmodellen handles usikret interbank likviditet mellem første og anden peri-

ode. I modellen opn̊ar ubrugt likviditet ikke nogen forrentning fra første til anden periode.

Prisen p̊a modellens interbankl̊an afspejler kun den risiko præmie der er p̊a at l̊ane usikret

fremfor sikret. I den virkelige verden er den tilsvarende præmie for at l̊ane usikret givet

ved forskellen mellem l̊anerenten p̊a usikret og sikret basis. Figur 4.3 viser s̊aledes denne

præmie. Præmien i den virkelige verdens data er udtrykt gennem likviditets prisen D og

ikke gennem ξ.

Tre måneders rentesatserne er opgjort som årlige rentesatser udregnet med penge-

markedskonvention, der er lineær rentetilskrivning. L̊anes der en enhed i tre m̊aneder til

en Euribor 3 måneders sats p̊a 3% skal der tilbagebetales:

1 ·
(

1 +
0.03

4

)
= 1.0075 (4.1)

P̊a samme måde vil et spænd mellem 3 måneders Euribor og Eurepo satserne p̊a 0.01%

svare til følgende pris D i likviditetsmodellen:

D = 1 ·
(

1 +
0.01

4

)
= 1.0025 (4.2)

Der er ogs̊a en konvention for hvordan Euribor og Eurepo satserne præcist tager højde for

handelsdage, men det kan ikke indregenes i likviditetsmodellen. Euribor og Eurepoen giver

anledning til følgende model likvitet pris der er illustreret i figur 4.4.

Det ses p̊a figur 4.4 at prisen ligger relativt tæt p̊a 1, og i den værste periode bevæger

prisen sig over 1.004. Tallene kan virke meget små, men det skyldes kun omregningen til

model likvidtet prisen. Pengemarkedssatserne stilles i procent med tre decimaler, der svarer

til 0.1 basispunkts præcision, og det giver omreget til likviditetsmodellen at der bør regnes

med præcisionen 0.001
4·100

= 0.0000025 svarende til mere end fem betydende cifre.
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Figur 4.4: Model likviditet pris

4.2 Anvendelse og valg af parametre

For at anvende likividtetsmodellen m̊a der laves nogle små tilpasninger, og modellens

forhold (angivet i tabel 1.2) m̊a kvantificeres. Disse forhold kaldes i det følgende for frie

parametre.

I det følgende kigges p̊a hvordan likviditetsmodellen anvendes særligt med henblik p̊a

likviditets regulering og likviditets chok. Der fastl̊ases nogle valg for de frie parametre udfra

en række kriterier.
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4.2.1 Tilpasning af modellen

Likviditetsmodellen skal anvendes til at afspejle den virkelige likviditets pris. I den forbindelse

må der laves små tilpasninger med hensyn til den sociale planlæggers regulering af lik-

viditetspositionen og likviditets chokket.

I likviditetsmodellen angives en likviditetsposition l0 som resultat af de benyttede frie

parametre. Det er en ufleksibel regulering af bankerne. I den virkelige verden reguleres

bank sektoren med flere års mellemrum, s̊a n̊ar likviditetsmodellen anvendes p̊a virkelige

data bør l0 antage en fast værdi. N̊ar et fast l0 vælges kan det efterfølgende kontrolleres at

l0 er passende tæt p̊a det l0 den sociale planlægger ville vælge udfra de frie parametre.

I likviditetsmodellen er prisen afhængig af det aggregerede likviditets chok bankerne

oplever. Det er ikke p̊a samme m̊ade synligt i den virkelige verden hvilket aggrereret træk

der er p̊a likviditeten. Det er nødvendigt at der i likviditetsmodellen udregnes en entydig

likviditets pris udfra de frie parametre.

For at finde en entydig likviditets pris i modellen kan der tages et vægtet pris gennemsnit

fra de udfald hvor forbrugernes incitament begrænsning ikke overskrides. Hver pris må

vægtes med sandsynligheden for det givne udfald. Det ville være omsonst at med regne de

tilfælde hvor forbrugernes incitament begrænsning er overskredet, da bankerne i s̊a tilfælde

alle vil være stormet, og der vil ikke være nogen likviditet tilbage at handle.

Det kan synes inkonsistent i forhold til modellens opbygning, men det er det dog ikke.

Det giver derimod en ændring af modellen, hvor (det uendeligt store antal) banker hver

især realiserer et afkast og kun handler med banker der realiserer samme aggregerede chok

som dem selv. Dermed opn̊as ogs̊a en effekt i modellen hvor bankerne kun vil (kan) handle

likviditet med de der har den samme gode (d̊arlige) aggregerede likviditets chok som dem

selv. De er dog stadig ikke i stand til at se forskel p̊a hinandens afkast af aktivet. Det svarer

i virkelighedens verden til at der kan ses forskel p̊a bankers likviditets flow, men ikke p̊a

deres evne til at opn̊a et afkast. Begge ting virker rimeligt, da nogle banker traditionelt

har en funktion der sikrer dem et stort likviditetsflow, mens bankers komplekse forretning

gør det svært at gennemskue deres reelle evne til at opn̊a afkast.

Ved at tage et gennemsnit vil der kunne medtages udfald hvor likviditets handlen er be-

grænset b̊ade af den ene, den anden og ingen af likviditets handelsbegrænsningerne. Dermed

kan hele modellen blive benyttet, s̊a der ikke kun kigges p̊a tilfælde hvor en enkelt be-

grænsning er aktuel. Der vil være mulighed for at model resultaterne bliver mere følsomme,
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hvis der er en vekselvirkning mellem p̊avirkningen i likviditets handelsbegrænsningerne. P̊a

den led kan det virke som en fordel at benytte en løsning hvor likviditetsmodellen giver en

endelig pris der er et vægtet gennemsnit af de forskellige udfald.

4.2.2 Valg af parametre

Det fremgik af tabel 1.2 hvilke frie parametre der er i modellen. Der må vælges faste

matematiske udtryk til forbrugernes nytte, fordelingen af det idiosynkratiske chok og ak-

tivets afkast før der kan regnes p̊a likviditetsmodellen. Der argumenteres ogs̊a for at ∆ skal

være lav.

Forbrugernes nytte er interessant for b̊ade stokastikken af det aggregerede udtræk π [η̃]

og for den sociale planlæggers valg af l0.

Det vælges at lade forbrugernes gennemsnitlige nytte være givet ved en konstant relativ

risikoaversion nyttefunktion:

u [c] =
c1−ρ

1− ρ
, ρ ∈ [0, 1] (4.3)

Det vil give et setup der opfylder kravene. Nyttefunktionen er differentiabel, voksende og

konkav i forbruget samtidig med kun et enkelt parameter (ρ) skal sættes. Er ρ lig nul,

da vil nytten være lineær i forbruget, og er ρ lig en da vil nytten være lig logaritmen til

forbruget. Jo højere ρ jo mere risikoavers er den gennemsnitlige forbruger.

Det idiosynkratiske chok skal give et udfald i intervallet [−π [η̃] , 1− π [η̃]]. Længden af

intervallet er en. Der er et stort antal banker, s̊a udfaldsrummet kan godt være kontinuert.

Det kan ske at en kontinuert fordeling vil give nogle mere fin justerede resultater frem for

en diskret fordeling, hvor det modsat kan siges at små ændringer kan være for ubetydelige

til at kunne ændre p̊a resultaterne i en diskret fordeling: Der kan være
”
for langt“ mellem

udfaldene hvis valget st̊ar mellem at l̊ane ud eller ikke at l̊ane ud. Muligheden for at kunne

fin justere kan være udemærket, s̊a der benyttes et kontinuert udfaldsrum.

Beta fordelingen er den bedst egnede blandt de gængse fordelinger til at beskrive en

kontinuert fordeling p̊a et lukket interval. Beta fordelingsfunktionen er givet ved:

B [λ1, λ2] =
Γ [λ1] Γ [λ2]

Γ [λ1 + λ2]
=

∫ 1

0

(
xλ1−1 (1− x)λ2−1

)
dx (4.4)
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Hvor Γ [λ] har en fordeling der svarer til summen af λ normerede normalfordelte variable.

Beta fordelingen er produktet af to gamma fordelinger normeret til 1. Beta fordelingen kan

anskues som en binomialfordeling med sandsynlighedsparameter p, hvor det betinges at

der observeres λ1 − 1 hændelser med sandsynlighed p og λ2 − 1 hændelser med 1− p.

Beta fordelingen givet ved ligning 4.4 er defineret for x ∈ [0, 1]. Ved at parallelforskyde:

x = π [η̃] + α̃i (= π̃i) (4.5)

S̊a kan det idiosynkratiske chok udregnes p̊a det rigtige interval [−π [η̃] , 1− π [η̃]].

Middelværdien af beta fordelingen er:

λ1

λ1 + λ2

(4.6)

Det er givet at middelværdien af det idiosynkratiske chok skal være nul: Ligning 1.14

E [π̃i] = π [η̃]. Det betyder at enten λ1 eller λ2 kan vælges frit, mens den anden er l̊ast.

Figur 2.2 viser to eksempler to det idiosynkratiske chok, hvor begge chok er lavet med

beta fordelingen. λ2 er lig 2 s̊a λ1 bliver i figuren:

π [η̃] = 0.45 : λ1 =
λ2π [η̃]

1− π [η̃]
=

18

11
(4.7)

π [η̃] = 0.6 : λ1 = . . . = 3 (4.8)

N̊ar λ1 stiger trækkes fordelingen dermed længere ud til højre. Øges λ2 da må λ1 ogs̊a øges,

og det vil mindske spredningen i fordelingen. Det kan lade sig gøre at f̊a en pæn symmetrisk

fordeling netop n̊ar λ1 = λ2.

Aktivernes afkast som funktion af naturtilstanden kan ogs̊a antages at være kontinuert

fordelt. Det vil ligeledes være nemmere at finjustere p̊a samme måde som for et kontinuert

idiosynkratisk chok. Til udregningen af den fair risiko præmie ξ p̊a interbank udl̊an kan

det være godt for finjusteringen at lade afkastets fordeling være kontinuert.

Det vælges at bankerne udregner den fair risiko præmie udfra et kontinuert udfald for

aktivets afkast.

R [η̃] ∈ R (4.9)
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Den sociale planlægger har et stokastisk optimerings problem. At løse det nummerisk med

en kontinuert fordeling er dog meget tungt at beregne. Det er derfor en løsning at lade

den sociale planlægger optimere over en række diskrete udfald. Hvert diskret udfald må

injektivt afbildede et interval af det kontinuerte udfaldsrum. Sandsynligheden for et givent

diskret udfald svarer til den samlede sandsynlighed for et udfald i det tilsvarende interval

af kontinuerte udfald.

Lad den sociale planlægger kunne se et diskret underrum af naturtilstanden η̃s ∈ Hs

p̊a følgende m̊ade:

R [η̃s] ∈ {r1, r2, . . . , rn} , ri < rj ∀i < j (4.10)

Med tilhørende sandsynligheder:

PHs [R [η̃s] = ri] =


∫ r1+

r2+r1
2

−∞ h [η] dη, ri = r1∫ ri+ ri+ri+1
2

ri−
ri+ri−1

2

h [η] dη, ri 6= (r1, rn)∫∞
rn−

rn+rn−1
2

h [η] dη, ri = rn

(4.11)

Det foretagne valg betyder at bankerne udregner deres likviditetshandel p̊a hele det kon-

tinuerte rum H, mens den sociale planlægger vælger udfra det diskrete underrum Hs.

Der skal fastlægges to parametre ξ og l0, og ved nærmere eftersyn kan der argumenteres

for hvorfor det er rimeligt at lade de to værdier blive udregnet p̊a henholdsvis det fulde

udfaldsrum og en diskret afbildning af det fulde udfaldsrum.

Bankernes profitabilitets handelsbegrænsning ligning 2.31 er meget følsom overfor den

underliggende fordeling af afkastet. Hvis der kommer den mindste ændring vil det afspejles

i R̂ og s̊afremt profitabiliteten er bindende ogs̊a afspejles i α̂. Skal små variationer have en

effekt er der brug for at bankernes profitabilitets begrænsninger evalueres over det mere

præcise kontinuerte udfaldsrum.

Den sociale planlæggers valg af l0 vil være fastl̊ast fra den initiale periode t = 0.

Parameteret varierer ikke i de efterfølgende perioder, s̊a der kan være mindre brug for at

dette parameter skal evalueres p̊a en kontinuert mængde. S̊afremt den sociale planlægger

vælger l0 p̊a baggrund af et tilstrækkeligt præcist underrum, da bør det ikke g̊a ud over

præcisionen i den sociale planlæggers valg.
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Aktivets afkast skal ogs̊a tildeles en fordeling. Det er i anden litteratur meget andvendt

at lade afkast være normal- eller log-normal fordelte. Normal fordelingen er symmetrisk

og har ikke store ekstremumspunkter. Log-normal fordelingen har netop store ekstremum-

spunkter, og det vil kræve et større underrum Hs. Der er ikke noget eksisterende teoretisk

grundlag for at vælge en log-normal fordeling fremfor normal fordelingen til at beskrive

afkastet af bankers aktiver, s̊a normal fordelingen anvendes da denne er mere medgørlig.

I den oprindelige likviditetsmodel er likviditets prisen en funktion af udfaldet af det

aggregerede chok der igen er en funktion af udfaldet af naturtilstanden. For at finde en

entydig likviditets pris i modellen tages der et gennemsnit af udfaldene. Den entydige lik-

viditets pris noteres D̄, og udregnes ligeledes p̊a Hs.

Bankernes indtjening p̊a sene udtræk (∆) p̊avirker alle tre aktører.

∆ giver bankerne mulighed for en øget indtjening. Det giver en sikkerhed for at der

indtjenes noget i en given bank, hvilket er vigtigt for eventuelle interbank modparter.

Dermed gør ∆ det mere attraktivt at l̊ane likviditet ud.

Forbrugerne vil trække ud givet deres nyttefunktion. ∆ mindsker det lovede sene for-

brug, og det kan rykke mere forbrug frem til første periode.

Den sociale planlægger vil tage højde for ∆. Forbrugerne f̊ar lavere nytte af fremtidigt

forbrug og har større tidligt udtræk. Det f̊ar isoleret set den sociale planlægger til at

allokere mere likviditet. Omvendt n̊ar ∆ stiger bliver bankerne mere sikre at l̊ane penge

til, og likvidtets handlen mellem dem stiger. Det f̊ar isoleret set den sociale planlægger til

at allokere mindre likviditet, da bankerne selv omfordeler likviditeten passende.

Den sociale planlægger vil maksimere den gennemsnitlige realiserede nytte. Valget af lik-

viditetsposition l0 vil være præget af en afvejning af de forskellige udfald og deres sandsyn-

lighed. Hvis udfald hvor forbrugernes incitament begrænsning brydes anses for at være

d̊arlige, da vil et højt ∆ give flere d̊arlige udfald. Yderligere er forbrugernes nyttefunktion

er konkav, s̊a der kræves en kompensation for disse d̊arlige udfald. For at undg̊a at den so-

ciale planlægger vælger en ren likviditetsløsning må de gode udfald være meget sandsynlige

og bringe en markant kompensation, hvilket sker n̊ar ∆ er lav.

4.3 Model estimation

P̊a baggrund af empirien ønskes det belyst hvordan likviditetsmodellens parametre kan

afspejle den virkelige verdens likviditetshandel og dens udvikling. Likviditet handels prisen
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eksisterer, mens det er likviditetsmodellens parametre der skal findes. Det er lidt den

modsatte tilgang i forhold til kapitel 1 hvor likviditets prisen fremkommer p̊a baggrund af

parametrene.

I de følgende underafsnit foretages først en estimation af likviditetsmodellen udfra den

gennemsnitlige pris i perioden 2002 til 2007. Det analyseres herefter indg̊aende hvordan

likviditets prisen afhænger af de frie parametre, og hvordan ændringer i parametrene vil

p̊avirke modellen. Det giver mulighed for at kunne opstille mere komplekse sammenhænge.

Likviditetsmodellen anvendes s̊a p̊a hele perioden, og det vises for hvert parameter hvilke

ændringer der skal til for at forklare den udvikling der er set p̊a pengemarkedet i Europa

i perioden 1999 til 2010.

Likviditetsmodellen er blevet specificeret indg̊aende, og der er følgende frie parametre

i modellen, der skal estimeres:

Aktør/objekt Forbruger Aktivets afkast Banker Social planlægger
Forhold β u [•] f [αi] h [η] ∆ l0
Parameter β ρ λ2 µR[η̃] σR[η̃] R [η̃s] ∆ l

Tabel 4.6: Frie parametre.

Der er tilføjet den sociale planlæggers regulering i forhold til tabel 1.2. I likviditetsmodellen

vil der sættes en ny regulering l0 for hver gang forholdene ændres. I anvendelsen af modellen

vil der skulle sættes en fast regulering l, og det kan omvendt kontrolleres at denne er tæt

p̊a den sociale planlæggers valg. Dette vil der blive fokuseret p̊a n̊ar modellen anvendes p̊a

hele perioden 1999 til 2010.

Det underrum den sociale planlægger kan se fastsættes generelt:

r1 = µR[η̃] − 4σR[η̃] (4.12)

rn = µR[η̃] + 4σR[η̃] (4.13)

Herefter afrundes r1 og rn henholdsvis ned og op s̊a der er to betydende cifre, og afstanden

ri+1 − ri sættes lig 0.00125, ∀i ∈ {2, . . . , n}. Det er det samme underrum den vægtede

likviditets pris D̄ udregnes p̊a.
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Der estimeres udfra ugentlige observationer fra maj 1999 til marts 2010.

4.3.1 Estimation af konstant løsning

Figur 4.4 afslører at model likviditets prisen svinger meget. Niveauet ser relativt konstant

ud fra 2002 til 2007. Først findes den gennemsnitlige likviditets pris for denne periode, og

dernæst kan der estimeres nogle likviditetsmodel paramtre der understøtter samme kon-

stante likviditets pris. Det giver mulighed for at undersøge likviditetsmodellen, og det skal

hjælpe til at kunne drage sammenhænge der kan bruges i en model der kan forklare ud-

viklingen i hele perioden.

Den gennemsnitlige pris over perioden 2002 til og med 2007 er D̄ = 1.000178. Det kan

ses indtegnet i de to øverste grafer i figur 4.5. Den venstre graf viser prisen D̄ med rød, og

de faktisk observerede priser er den sorte linie. Den højre graf viser residualerne.

Figuren afslører dog at det p̊a ingen måde er overbevisende at tro p̊a der i perioden 2002 til

2007 har været en konstant pris. Der har tydeligvis været et eller flere af de underliggende

parametre der har varrieret over denne periode. Det understøttes af “Q-Q“ plottet i midten.

Det er dog stadig interessant at undersøge hvordan likviditetsmodellen ser ud ved prisen

D̄ = 1.000178, da det giver meget information om hvordan modellen fungerer.

En pris p̊a D̄ = 1.000178 understøttes af det parameterrum der fremg̊ar af tabel 4.7.

Parameter β ρ λ2 µR[η̃] σR[η̃] ∆ l
Estimat 1.025−1 0.5 15. 1.05 0.01425 0.001 0.4982836

Tabel 4.7: Parametre der understøtter likviditets prisen D̄ = 1.000178

Der opn̊as med dette parameterrum en likviditets pris D̄ = 1.000178. R [η̃s] er givet ved

ligningerne 4.12 og 4.13 samt estimaterne for µR[η̃] og σR[η̃]. Der er anvendt likviditetspo-

sition l svarende til den sociale planlæggers valg l0 i likviditetsmodellen.

Rimeligheden og konskvenserne af estimaterne kan vurderes i henhold til de sætninger

der er opstillet om likviditetsmodellen. Det ses at der er et behov for likviditet (sætning

1) da l = l0 > 0, men likviditetspositionen er mindre end en s̊a der er et behov for banker

(sætning 2), hvilket samtidig betyder at der kan ske bank run (sætning 3). Det konstateres

samtidig at µR[η̃] er større end en, og det sikrer at der kan opn̊as en ex-ante nytteforbedring



4.3. MODEL ESTIMATION 67

Figur 4.5: En konstant pris og fejlled

af afkastet fra aktiverne. Spredningen af afkastet er relativt lav, s̊a et udfald R [η] < 1 er

meget usandsynligt. Det ses at ∆ er lav, hvilket sikrer at forbrugernes incitamentbegræns-

ning ikke brydes ved s̊a mange udfald som et højt ∆ havde givet anledning til. Ang̊aende

parametrene for forbrugernes nytte, da ses det at forbrugerne er midt imellem risiko neu-

trale og averse med ρ lig 0.5. En diskontering af anden periodes forbrug p̊a β = 1/1.025

gør at det fremtidige forbrug ikke´vægtes s̊a lavt. Dette er ogs̊a afgørende for at den rene

likviditetsløsning ikke vælges. Det idiosynkratiske chok er svært at vurdere, men jo mindre

λ2 er jo større bliver spredningen p̊a det idiosynkraitske chok og flere banker vil ende med

for stort likviditets chok. Dette ville f̊a den sociale planlægger til at regulere bankerne til

at holde mere likviditet.
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Likviditetsmodellen kan illustreres, og det ses i figur 4.6.

Figur 4.6: Grafer over likviditetsmodellen

Figur 4.6 viser mange interessante ting omkring allokeringen i likviditetsmodellen. Øverst

fremg̊ar fordelingen for aktivets afkast med
(
µR[η̃], σR[η̃]

)
= (1.05, 0.01425). Det ses at

afkastets fordeling giver anledning til en R̂ værdi p̊a 1.00024.

I midten fremg̊ar en graf der illustrerer mange perspektiver omkring likviditets chokket

og likvidtet handelsbegrænsningerne. Det er en graf med afkastet ud af den vandrette akse

og π̃i af den lodrette.

Den stiplede sorte linie angiver likviditetspositionen l0.

Den røde linie er det aggregerede udtræk. Det ses at udtrækket er maksimalt n̊ar
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forbrugernes incitament begrænsning er overskredet - ligning 1.3. N̊ar incitament begræs-

ningen ikke overskrides falder det aggregerede chok markant. Det ses at jo højere afkast

aktiverne giver jo flere af forbrugerene venter med at trække ud, s̊a kan der udbydes mere

likviditet til de banker der mangler. Ved et afkast p̊a lidt under 1.06 er det aggreregede

chok faldet s̊a meget, at det er lavere end likviditetspositionen. I grafen g̊ar der ogs̊a fire

gr̊a linier, der er 50% og 90% konfidensb̊and for det idiosynkratiske chok ligesom i figur

2.2. Det ses at spredningen af idiosynkratiske chok stiger marginalt n̊ar afkastet stiger. N̊ar

forbrugernes incitament begrænsning brydes trækker alle forbrugere ud i alle banker, og

det idiosynkratiske chok er nul i bankerne.

Den grønne linie angiver udbudsbegrænsningen, og der er kun likviditet nok til banker

med likviditets chok πi lavere end den grønne linie. Hvis den grønne linie er lavere end den

bl̊a begrænses likviditets handlen af udbudsbegræsningen. Er den bl̊a linie lavest da binder

profitabiliteten, og er begge linier oppe p̊a en da er likviditets handelen ikke bundet. α̂ er

givet som den laveste af de to liniestykker. P̊a figuren binder udbudsbegrænsningen n̊ar

R [η̃] ∈ [1 + ∆, 1.05875] hvor den grønne linie er længere nede end den bl̊a linie. Ved et

afkast p̊a 1.01875 indg̊ar 95% af alle banker i likviditetshandlen, da alle de med likviditets

overskud indg̊ar samt de 45% med et tilstrækkeligt lille likviditets underskud er med. De

sidste 5%, der har de største idiosynkratiske chok, kommer først alle med i likviditets-

handlen n̊ar afkastet kommer op p̊a 1.05875.

Den bl̊a linie indikerer at bankernes profitabilitet ikke binder likviditetshandlen, s̊a der

tilbydes likviditetsl̊an til alle banker n̊ar udbudsbegrænsningen ikke binder.

Nederst fremg̊ar grafer over likviditets prisen og den reelt opn̊aede gennemsnitlige nytte.

Det ses at der er mange afkast hvor likviditets handlen begrænses af manglende udbud,

og i de fleste af disse sorteres der s̊a mange d̊arlige banker fra at likviditets prisen falder

under 1.000178. De udfald hvor handlen er ubegrænset resulterer i en likviditets pris p̊a

1.00024. Dette resulterer i D̄ = 1.000178. Profitabilitets betingelsen giver en pris der er

lig R̂ = 1.00024, og det kommer af normalfordelingens form samt at likviditets prisen i

ligevægt er D = 1
1−ξ .

Ang̊aende nytten ses det at der opn̊as en konstant lavere nytte i de udfald hvor for-

brugernes incitament begrænsning er brudt. N̊ar udfaldene bliver meget høje s̊a f̊ar nogle

banker problemer med at honorere det lovede forbrug og nytten falder. Den sociale planlæg-

ger optimerer ex-ante forventningen til den reelt opn̊aede gennemsnitlige nytte, og denne

er angivet med den stiplede gr̊a linie.
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Figur 4.6 gør det muligt at vurdere resultatet af de anvendte estimater fra tabel 4.7

udfra sætningerne 4 - 12.

Bankernes likviditetsudl̊an er mere risikable end forbrugernes indskud i første periode

(sætning 5), hvilket ses af at aktivet kan give udfald under en. Bankerne handler kun

likviditet med de modparter der gør likviditets handel profitabelt (sætning 6 og 10), og det

kan afskære banker med for stort idiosynkratisk chok (sætning 7 og 11). Det ses p̊a figuren

at profitabilitets betingelsen ikke afskærer nogle banker fra at l̊ane. Det virker rimeligt da

tabsgivende udfald er relativt usandsynlige med de anvendte parametre. Figuren bekræfter

at prisen stiger n̊ar alle inkluderes i handlen for at kompensere for den større risiko, og det

stemmer overens med anvendelse af sætning 9.

Ang̊aende forbrugerne opn̊ar de en nytteforbedring af at bankerne handler likviditet

(sætning 4), hvor der entydigt kan ses hvilke banker der indg̊ar i likviditetshandlen og

undg̊ar bank run (sætning 8). Denne forbedring er netop givet ved forbruget opn̊aet i de

banker har et likviditets chok større end l og mindre end den strammmeste begrænsning,

dette kan ogs̊a aflæses p̊a figuren. Parametrene giver en relativt høj vægtning af fremtidigt

forbrug og ex-ante udsigt til gode udfald. Det ses p̊a figuren at likviditetshandlen sikrer

at likviditeten omfordeles i høj grad til de banker der har brug for det. Det passer med

anvendelse af sætning 12, der implicit giver at den sociale planlægger vil regulere bankerne

til at holde mindre af det initiale indskud som likviditet hvis bankerne selv omfordeler

likviditeten tilstrækkeligt.

Alt dette er interessant for at forst̊a b̊ade likviditets prisen, begrænsningerne i lik-

viditetshandlen og likviditetspositionen, der alle er resultater de frie parametere. Der må

dog analyseres mere tilbundsg̊aende, og i det følgende udpensles sammenhænge mellem

likviditets prisen i modellen og de frie parametre.

For at forst̊a likviditets prisen må de to likviditets handelsbegrænsninger først anal-

yseres. Den øverste graf i figur 4.6 giver grundlaget for fastsættelsen af profitabilitets

begrænsningen. Det ses at profitabilitets begrænsningen giver anledning til et konstant

udbud og konstant pris i det omr̊ade hvor profitabilitets begrænsningen er bindende.

At udbudet konstant er for det samme πi indses ved en lille omskrivning af R̂αi [η].
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R̂αi [η] =
D (πi − l0)− (1− πi) ∆

πi − l0
(4.14)

S̊a R̂ findes ex-post for en fast værdi af en banks likviditets chok πi = π [η] +αi. At prisen

er konstant ses fra sætning 11 hvor H
[
R̂αi [η]

]
+ DH

′
[
R̂αi [η]

]
= 0, der gør at D er l̊ast

af formen p̊a h-tætheden i ligevægt.

Det kan derfor sluttes s̊afremt profitabiliteten binder s̊a nogle banker udelukkes fra

handlen, der gælder at likviditets prisen D afhænger af h-tæthedens form s̊a den p̊avirkes

kun af en ændring i σR[η̃], mens µR[η̃] er afgørende for R̂ og dermed for hvilken mængde

likviditet der kan udbydes.

Afkastets fordeling er ogs̊a interessant i det omr̊ade hvor likviditets handlen ikke er

begrænset af profitabiliteten. Effekten af ændringer i µR[η̃] og σR[η̃] betyder ikke noget for

den udbudte mængde i dette omr̊ade. En højere middelværdi og/eller lavere spredning vil

betyde lavere likviditets pris og omvendt s̊afremt profitabiliteten ikke er en bindende be-

grænsning.

Den midterste del af figur 4.6 fanger hvordan udbudsbegrænsningen lapper over med

profitabilitets begrænsningen. Likviditets prisen er lavere hvor udbudsbegrænsningen binder

end der hvor profitabiliteten binder. Udbudsbegræsningen er knyttet tæt til det idiosynkratiske

chok λ2. Bliver der efterspurgt mere likvditetet end der kan udbydes, da vil spredningen

p̊a det idiosynkratiske chok være afgørende for ved hvilket αi den overskydende likviditet

slipper op. Dermed bliver det idiosynkratiske choks spredning ogs̊a afgørende for hvorvidt

udbudsbegræsningen vil være bindende fremfor profitabiliteten. Det aggregerede chok er

naturligvis ogs̊a afgørende for udbudsbegræsningen, og om det bliver en bindende begræns-

ning. β er afgørende den generelle vægtning af fremtidigt forbrug, og ρ er afgørende for

hvor meget det aggregerede chok falder n̊ar afkastet stiger. Det er s̊aledes kombinationen

af (β, ρ, λ2) der er afgørende for udbudsbegræningen, og hvordan den binder.

Endelig vil bankernes indtjening p̊a sene forbrugere ∆ indg̊a lidt anderledes i begræns-

ningerne. Umiddelbart indg̊ar ∆ i profitabilitets begrænsningen, hvor en stigning forven-

teligt vil gøre det mere profitabelt at l̊ane ud til banker. En større stigning kan dog betyde

at der kommer flere udfald hvor forbrugernes incitament begrænsning brydes. Denne effekt

vil kun dominere ∆ ved store ændringer.
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Dette giver forst̊aelsen af de to likviditet handelsbegrænsninger, og der kan fortsættes

til likviditets prisen samt gøres bemærkninger om reguleringen af likviditet.

De to begrænsninger kan med hensyn til prisen lægge et loft over hinanden. Likviditets-

prisen er markant lavere n̊ar handlen er udbudsbegrænset. I en videre undersøgelse er det

interessant at variere p̊a de frie parametre s̊a begrænsningerne tilsvarende varieres. Med

udgangspunkt i figur 4.6 ses det at hvis udbudsbegrænsningen varieres kan det kun give

en likviditets pris D̄ i omr̊adet [1, 1.00024]. Variation af profitabilitets begrænsningen kan

resultere i alle priser, men D̄ vil være trukket ned af udbudsbegræsningen i det omr̊ade

hvor denne begrænsning binder. P̊a den måde er der loft over hvilken pris der kan opn̊as

ved at ændre udbudsbegrænsningen, mens der ikke er loft over prisen ved ændring af

profitabiliteten.

Den sociale planlæggers valg af likviditetsposition i bankerne l0 er bestemt af hensynet

til forbrug i den førstkommende og den efterfølgende periode. De særligt høje og lave udfald

af afkastet vil resultere i lidt lavere reelt opn̊aet nytte, men sandsynligheden for disse udfald

er lav, og de mere sandsynlige midter udfald vil veje tungere for den sociale planlægger.

Særlig er ændring af µR[η̃], der vil parallelforskyde sandsynligheden for de forskellige udfald.

Hvis likviditets handelen er begrænset, s̊a kan den sociale planlægger øge likviditetsposi-

tionen, s̊a flere banker ing̊ar i handlen. Likvidtet handelsbegræsningerne opfører sig dog

ikke ens. Hvis det er udbudsbegrænsningen der binder, s̊a kan en forøgelse af likviditets-

positionen direkte føre til at α̂ hæves n̊ar l0 hæves. Hvis profitabiliteten er bindende, da

vil en forøgelse af l0 flytte R̂ for fastholdt α̂. Effekten af en stigning i l0 p̊a profitabilitets

begrænsningen vil være afhængig af hvor risikable udl̊an der blev lavet i forvejen. Det giver

ikke den store effekt at øge l0 hvis der allerede bliver l̊ant ud til en meget risikabel bank

(stor forskel p̊a α̂ og π [η]), det indses af ligning 2.23. P̊a samme m̊ade vil en lille spred-

ning i aktivets afkast ogs̊a mindske effekten af at øge l0, s̊afremt profitabiliteten er bindende.

Dette er opsumeret i tabel 4.8.

Dette giver den nødvendige forst̊aelse for at kunne undersøge hvordan udviklingen i den

virkelige verdens likviditetshandel kan forklares af ændringer i de underliggende parametre.

4.3.2 Estimation af udviklingen over tid

Allerede ved illustrationen af en konstant likviditets pris D̄ i 2002 til 2007 figur 4.5 blev

det sl̊aet fast at prisen ser ud til at være stærkt varierende over tid - selv over den mindre



4.3. MODEL ESTIMATION 73

Aktør/objekt Forbruger Aktivets afkast Banker
Parameter β ρ λ2 µR[η̃] σR[η̃] ∆
Begrænsning Udbuds Udbuds Udbuds Profit Profit Profit og forbruger
Loft + + + +
Effekt p̊a Større Større Større Større Mindre Afhængigt
valg af l0

Tabel 4.8: Frie parametre og effekter p̊a likviditetsmodellen.

volatile periode 2002 til 2007. Det er derfor oplagt at der konstant er variation.

I det følgende undersøges for hvert parameter hvad parameteret skal estimeres til for

at kunne forklare den udvikling der er set i den virkelige verdens likviditets pris. De andre

parametre end det der estimeres holdes konstante. Ved at benytte resultaterne fra forrige

delafsnit 4.3.1 besluttes hvordan de øvrige parametre skal ligge. Dernæst ses p̊a hvilket

estimat et enkelt parameter skal have for at D̄ svarer til den virkelige verdens pris. Endelig

undersøges det hvilke implikationer det har for den sociale planlæggers regulering af lik-

viditetspositionen. P̊a denne måde illustreres enkeltvis hvilke ændringer der skal ske over

tid i et parameter for at afspejle udviklingen p̊a den virkelige verdens pengemarked, og

det viser i hvor høj grad ændringen i et enkelt parameter kalder p̊a ny regulering fra den

sociale planlægger.

Først må det besluttes hvordan de øvrige parametre skal ligge. Variation af udbuds-

begrænsningen kan ikke resultere i en højere likviditets pris end det loft profitabilitets

begrænsningen lægger. Det betyder at s̊afremt likviditetsmodellen skal returnere en høj

pris D̄, da skal profitabilitets begrænsningen ligge tilsvarende højt. Udfra de estimerede

parametre i tabel 4.7 kan en ændring i et af parametrene relateret til udbudsbegrænsningen

aldrig resultere i en likviditets pris D̄ svarende til de højeste niveauer der ses i den virke-

lige verden. I s̊a fald må der benyttes nogle parametre for profitabilitetsbetingelsen der

ogs̊a tillader de høje priser. P̊a den m̊ade skal det ligge latent i modellen fra profitabilitets

begrænsningen at der kan opst̊a høje priser D̄. Den højeste pris, der ses i figur 4.4, ligger

lige over 1.005. En naturlig maks-pris som profitabilitets begrænsningen skal tillade kunne

være 1.0075, der svarer til 3% forskel p̊a 3 måneders Euribor og Eurepo satsen. Det giver

en pæn margin ned til den rentekorridor mellem det marginale ind- og udl̊an p̊a 2% som

ECB har benyttet gennem størstedelen af perioden 1999 til 2010. Rentekorridoren ligger

dog ikke fast. At tillade op til 3% er et fint udgangspunkt, og der er pt. ikke observeret
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nogle værdier der giver anledning til andet. For yderligere diskussion af rentekorridorer og

pengemarkedet kan henvises til Goodhart (2008), hvis bidrag har været meget anerkendt

under den seneste krise fra 2007. Følgende parametre giver anledning at profitabilitets be-

grænsningen giver en likviditets pris p̊a 1.0075.

Parameter β ρ λ2 µR[η̃] σR[η̃] ∆ l
Estimat 1.025−1 0.5 15. 1.06 0.021559835 0.001 0.4969972

Tabel 4.9: Parametre sikrer at profitabilitets begrænsningen giver anledning til en lik-
viditets pris p̊a 1.0075

Disse parametre bør s̊aledes benyttes, n̊ar der estimeres for et udbudsbegrænsnings re-

lateret parameter, for at kunne afspejle alle observationerne af den virkelige verdens priser.

Likviditetsmodellen med paramterene fra tabel 4.9 er illustreret i figur C.1 p̊a side 86.

Parametrene ρ og λ2 kan dog stadig ikke afspejle alle priserne. Det er illustreret i figurene

C.2-C.5. En lav ρ-værdi ikke kan f̊a det aggregerede udtræk til at falde hurtigt nok s̊a D̄

kan blive meget høj. Omvendt er det ikke nok med et højt ρ til at f̊a en stram nok udbuds

begrænsning grundet det idiosynkratiske chok. Det idiosynkratiske chok kan ligeledes ikke

afspejle alle priser, da dette er bundet af det aggregerede chok. Det sluttes at de to parame-

tre ikke enkelsvis kan forklare udviklingen, og der fokuseres derfor modellens sensitivitet

med hensyn til de to parametre. Ved enkeltvis estimation af hver af disse to parametre

over tid sættes de øvrige parametre lig tabel 4.7.

∆ knytter sig b̊ade til forbrugernes incitament begrænsning og profitabilitets begræns-

ningen. Det er dog bemærket at likviditets prisen fra profitabilitets begrænsningen i høj

grad knytter sig til σR[η̃], s̊a ved enkeltvis estimation af ∆ må der benyttes værdier der

gør at profitabilitets begrænsningen ikke lægger et loft over likviditets prisen. De øvrige

parametre sættes derfor lig tabel 4.9, n̊ar ∆ estimeres enkeltvis.

N̊ar et profitabilitets relateret parameter estimeres sættes de øvirge værdier lig esti-

materne fra 4.7. Prisen p̊a 1.000178 vil dermed ligge som et naturligt niveau i modellen qua

parametrene relateret til udbudsbegrænsningen. Med naturligt niveau menes et niveau som

er strukturelt betinget p̊a samme måde som en naturlig ligevægt. Prisen omkring 1.000178

ser netop ud til at være et strukturelt niveau, som markedet længe l̊a omkring i den mindre

volatile periode 2002 til 2007. P̊a den måde kan det være godt at lade de øvrige værdier
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svare til dem fra tabel 4.7.

Ved at estimere hvert parameter enkeltvis, og holde de øvrige konstant f̊as de estimater

der fremg̊ar af figur 4.7.

Figur 4.7: Enkeltvis estimation over tid

Den sociale planlæggers optimale regulering l0 ved de givne input parametre fremg̊ar af

figur 4.8. Det bør dog bemærkes, s̊afremt der var reguleret anderledes ville likviditets prisen

ogs̊a kunne blive anderledes.

Det er muligt at uddrage meget information af de to grafer. Det ses for middelværdi-

en af aktivets afkast at det for det meste bevæger sig omkring 1.05 eller inden for det
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Figur 4.8: Den likviditet den sociale planlægger ville vælge. Med gr̊a ses det anvendte l

2% afvigelses b̊and, der er indtegnet med gr̊a linier. Parameteret har nemt ved at fange

udviklingen omkring starten af 2008. I slutningen af 2008, hvor likviditets prisen stiger

yderligere fra et niveau der allerede er højt, springer µR[η̃] helt vildt, og parameteret f̊ar

svært ved at forklare udviklingen. Det ses at n̊ar middelværdien for alvor springer helt vildt

bør en social planlægger skride ind og regulere bankerne til at holde mere likviditet. Det

ses ligeledes at forbrugernes incitament begrænsning vil blive brudt meget ofte. S̊afremt

incitament begrænsningen brydes meget ofte er der ikke bare en risiko for at hele banksek-

toren kan bryde samme, det er næsten givet at den må brydes sammen. Det sluttes s̊aledes

at ændringer i middelværiden i høj grad kan forklare den udvikling der er sket p̊a penge-

markedet, men det er mindre sandsynligt at dette parameter har været det afgørende p̊a

det tidspunkt hvor niveauerne var højest.
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Spredningen af aktivets afkast ser mere volatilt ud, og spredningen rammer oftere ud

omkring et 2% afvigelses b̊and fra 1.01425 end den tilsvarende estimation for middelværdien

ramte sit afvigelses b̊and. S̊a snart likviditets pris niveauerne begynder at stige i slutningen

af 2007 bliver spredningen nødt til at stige markant for at kunne afspejle udviklingen. N̊ar

først niveauerne er højere kan spredningen dog nemt afspejle de højeste niveauer fra 2008.

Likviditets prisen D̄ bliver s̊aledes først mere følsom n̊ar spredningen er noget højere end i

udgangspunktet. Det kunne være at parameteret skulle estimeres med andre værdier for de

øvrige parametre. Umiddelbart er der argumenteret for at valget af de øvrige parametre,

da de giver modellen et strukturelt niveau, og profitabilitets begræsningen giver ved anven-

delse af parametrene fra tabel 4.7 anledning til priser i omr̊adet [1, 1.00024], hvilket er godt

under normale forhold. Det ses samtidig at selv de største ændringer i spredningen stort

set ikke giver anledning til at den sociale planlægger ønsker at ændre sin regulering. Det

sluttes at spredningen normalt skal være meget volatil for at kunne forklare den virkelige

verdens pengemarked. Det synes dog meget rimeligt at parameteret σR[η̃] under den finan-

sielle krise må have bevæget sig væk fra sit naturlige niveau mod mere sensitive værdier,

da parameteret er rigtig godt til at afspejle udviklingen hvor den usikrede likviditets pris

var p̊a sit aller højeste.

Til den enkeltvise estimation af henholdsvis β og ∆ er de øvrige parametre givet ved

tabel 4.9. I graferne 4.7-4.8 er der hverken indtegenet det givne parameters udgangspunkt

fra tabel 4.9 eller den sociale planlæggers valg. Det er ikke indtegnet, da parametrene i

tabel 4.9 ikke er lagt s̊a der opst̊ar et naturligt niveau omkring D̄ = 1.000178. Det ses at

begge parametre estimeres s̊a de ligner den samme proces som der er estimeret for σR[η̃].

Fra 2007 ses β parameteret stige pænt, s̊a det aggregerede udtræk bliver mindre. Det vil

i pengemarkedet f̊a prisforskellen mellem at l̊ane likviditet med og uden sikkerhedsstillelse

til at vokse, da der bliver meget likviditet i overskud og prisen p̊a sikker likviditet må falde.

Et β i niveauet 0.6−0.7 f̊ar den sociale planlæggers optimale valg af l0 til at ligge omrkring

0.7− 0.65, hvilket er meget langt fra det anvendte l = 0.4969972. Sættes l ∈ [0.65, 0.7] er

det langfra muligt at opn̊a likviditets priser i et niveau omkring D̄ = 1.000178. S̊afremt

parameteret for forbrugernes diskontering skal kunne have for̊arsaget den udvikling, der er

set p̊a pengemarkedet, da må der havde været en regulering der var langt fra optimal. Det

sluttes om ρ, at det opfører sig ligesom σR[η̃] med hensyn til de ændringer der skal til for

at afspejle udviklingen, men det kræver at reguleringen af bankerne har været d̊arlig.
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∆ parameteret giver at bankernes indtjening p̊a sene forbrugere er faldet n̊ar D̄ er

steget. En mindre indtjening ∆ gør at incitament begrænsningen brydes mindre, og det

bliver mere usikkert at handle likviditet mellem bankerne. Den første effekt er relateret til

forbrugerne, mens den anden er relateret til bankernes handel. Hvis det samtidig relateres

til den virkelige verden, synes bankerne fra den finansielle krise og frem at have haft store

tab. P̊a den måde har de været d̊arligere til at tjene penge p̊a deres forbrugere. Tabene

er dog oftest koncentreret om enkelte store kunder, mens de resterende forbrugere betaler

for det. I denne sammenhæng vil s̊adan et fald i ∆ ikke give anledning til ændring af in-

citament begrænsningen hos flertallet af forbrugere. I likviditetsmodellen er usikkerheden

omkring likviditetshandlen knyttet op til stokastikken omkring afkastet. Indtjeningen p̊a

sene forbrugere anses for at være deterministisk, s̊a at estimere et tidsvarienrende ∆ virker

omsonst. Det droppes at forsøge at forklare yderligere ved ∆ parameteret.

Det er sl̊aet fast at parametrene ρ og λ2 ikke kan forklare den udvikling der er sket

p̊a pengemarkedet. Graferne viser at begge parametre er meget volatile, og den sociale

planlægger vil ikke ønske at ændre sin regulering betydeligt, da parametrene ikke har den

store p̊avirkning. I modsætning til de andre parametre kan disse to ikke f̊a afspejlet den

virkelige verdens priser. Det ses p̊a graf C.6 hvor tæt der kan kommes p̊a den virkelige

likviditets pris udvikling.

Det er s̊aledes p̊avist hvordan hvert enkelt forhold skal have udviklet sig for at kunne

for̊arsage den udvikling der er set p̊a det europæiske pengemarked. I 2007 begynder prisen

p̊a at l̊ane usikret likviditet at stige. Denne ændring vil let kunne afspejles i likviditets-

modellen ved et fald i middelværdien af bankernes afkast. I slutningen af 2008 stiger prisen

yderligere voldsomt, og en s̊adan ændring kan i likviditetsmodellen spores tilbage til skred

i enten forbrugernes diskontering af fremtidigt forbrug, der må være faldet, eller i spred-

ningen af bankernes afkast, der m̊a være steget. Skal forbrugernes diskontering havde været

i stand til at havde for̊arsaget denne udvikling må det konstant havde ligget latent penge-

markedet, og det kræver at bankerne er reguleret d̊arligt.
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Konklusion

Det er blevet opstillet en likviditetsmodel for banker, hvor de kan handle likviditet p̊a

usikret basis. Det er analyseret hvordan bankerne handler likviditet indenfor modellen, og

det er relateret til det europæiske pengemarked. Modellen er blevet anvendt, og det er

blevet addresseret hvordan likviditetsmodellen kan forklare den udvikling der er set gen-

nem de sidste ti år p̊a det europæiske pengemarked. I det følgende fremhæves de vigtigste

resultater.

Likviditetsmodellen kvantificerer relevante risici og forhold omkring: Forbrugernes nytte,

stokastik i bankernes individuelle likviditets behov, stokastik i afkastet fra bankers in-

vesteringer samt en deterministisk indtjening bankerne opn̊ar p̊a sene forbrugere. Alle

forhold p̊a nær det sidste har reference til tidligere studier. Der er argumenteret for at

indføre indtjening p̊a sene forbrugere, og det ses at skabe incitamentforenelighed.

Stokastikken i modellen bliver specificeret en anelse specielt, men det sikrer at der

undg̊as assymetrisk informaiton og finansielle problemer i en bank ikke smittes til alle an-

dre. Det er ønskværdigt, og det er ogs̊a behandlet i en af referencerne. En banks individuelle

likviditetsbehov behandles med en avanceret chok struktur der kombinerer et aggregeret

likviditetsbehov som alle bankerne f̊ar og et individuelt chok som hver bank f̊ar.

Analysen af likviditets handlen finder to mulige begrænsninger i bankernes likviditets-

handel: Manglende likviditet der kan udbydes eller manglende mulighed for at profitere p̊a

yderligere udbud. Det omtales henholdsvis som en ren udbudsbegrænsning og profitabilitets

begrænsning. Det karakteriseres ogs̊a hvordan bankernes likviditetsudbud i ligevægt har nul

profit p̊a den d̊arligste handel i et marked under fuld konkurrence. Der tages udgangspunkt
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i bankernes ressource ligninger, hvilket ogs̊a er omdrejningspunktet i mange af de refererede

artikler. Værdien af interbank udl̊an kvantificeres, og der opstilles et maksimerings prob-

lem for en social planlægger, der kan regulere bankerne. Det er s̊aledes angivet hvordan

bankerne handler likviditet, og hvordan de reguleres. Problemet er opstillet, og det kan

løses numerisk, hvilket er tilstrækkeligt.

Det udredes hvordan likviditet tildeles fra den Europæiske Centralbank, og hvordan

likviditet handles videre mellem interbank markedets aktører. Der fremhæves de vigtig-

ste data fra det europæiske pengemarked. Livkditetsmodellens antagelser relateres til den

virkelige verden, og det findes at antagelserne afspejler de virkelige forhold pænt. Den so-

ciale planlæggers regulering findes dog upræcis, s̊a sm̊a udslag i denne må negligeres. Det

er dog heller ikke reguleringen der er i fokus.

Der fremføres empiri for den virkelige verdens pengemarked, og der foretages nogle valg

for hvordan likviditetsmodellen kan anvendes. Modellen opstilles og benyttes. En simpel

beregning giver mulighed for at uddrage en meget information. Dette benyttes til at belyse

hvilke forhold der enkeltvis kan afspejle den udvikling der er sket p̊a det europæiske penge-

marked de sidste 10 år. Et fald i middelværdien af afkastet fra bankernes investeringer kan

let genskabe prisstigningen p̊a usikret likviditet i 2007. De højeste prisniveauer fra andet

halv̊ar af 2008 kan i likviditetsmodellen genskabes i form af skred i enten forbrugernes

diskontering af fremtidigt forbrug, der må være faldet, eller i spredningen af bankernes

afkast, der m̊a være steget. Skal ændringen tilskrives forbrugernes diskontering, må mu-

ligheden for en s̊adan voldsom prisstigning p̊a usikret likviditet hele tiden havde været til

stede. P̊a trods usikkerheden i regulerings parameteret kan det yderligere konkluderes, at

reguleringen af banker må havde været d̊arlig, hvis det er forbrugernes diskontering der

har for̊arsaget den eksplosive udvikling der ses i 2008.



Bilag A

En anden m̊ade at illustrere

bankernes profitabilitets betingelse

p̊a

Den forventede profit p̊a likviditets handel kan give en anden illustration af hvordan

bankerne handler likviditet. Ved at udregne den forventede profit opn̊as en bedre intu-

tion og forst̊aelse af hvordan bankernes profitabilitets betingelse p̊avirkes af fordelingen for

aktivets afkast. Det vises ogs̊a hvordan den udbudte mængde bliver begrænset.

Der kan findes et profitabelt udbud givet sætning 10. Den forventede profit p̊a lik-

viditetsudbud til banker med idiosynkratisk chok αε kan illustreres som en funktion af

prisen D.

Det ses nederst til venstre i figur A.1 at der her l̊anes til en bank hvor likviditets prisen

skal være mellem 1.003 og 1.011 for at handlen forventes at give en tilbagebetaling større

end eller lig det udl̊ante. Ved prisen 1.003 er R̂ lavere, da de l̊anende banker har tilstrække-

lige ressourcer selv ved d̊arligere afkast fordi likviditets prisen er lavere. Det ses at den

forventede værdi af udl̊anet stiger for derefter at falde. Til sidst bliver likviditets prisen

for høj, s̊a sandsynligheden for udfald hvor aktivets afkast er tilstrækkeligt falder hurtigere

end prisen stiger. Til højre ses den forventede tilbagebetaling p̊a likviditet til banker med

et idiosynkratisk chok der er s̊a stort at den forventede tilbagebetaling kun kommer op

p̊a en n̊ar D = 1.006. Det vil dermed ikke være profitabelt at udbyde likviditet til mere

risikable banker end denne. Det giver anledning til R̂ = 1.0051.
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Figur A.1: To eksempler profit som funktion af likviditets prisen ved udl̊an til banker med
forskellige likviditets chok

Generelt ses det at hvis afkastets fordeling havde haft en mindre spredning, da ville

profitten havde været højere fordi sandsynligheden for et udfald med tilstrækkeligt afkast

falder langsommere n̊ar D stiger. Bankerne udbyder likviditet s̊afremt det er profitabelt, s̊a

en mindre spredning vil ogs̊a betyde at der kan udbydes mere likviditet givet profitabilitets

betingelsen.
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Skitsering af løsning p̊a den sociale

planlæggers valg af likviditetsposition

For den sociale planlægger er naturstilstanden stokastisk i den initiale periode hvor l0 skal

sættes. Der tale om et stokastisk optimerings problem over aktivernes afkast iH, hvor hvert

udfald m̊a vægtes med sandsynligheden for udfaldet. Kontrol variablen er likviditetsposi-

tionen l0 som den sociale planlægger fastsætter. Tilstandsvariablen er det reelt opn̊aede

forbrug, og da forbruget foreg̊ar i to perioder er tilstandsvariabelen en vektor i det positive

halvplan ∈ R2
+. Lad det reelt opn̊aede forbrug noteres med c̄. Kontrol differentialligningen

vil afspejle at α̂ kan være begrænset op ad til profitabilitets- og/eller udbudsbegrænsnin-

gen.

η̃ ∈ H, l0 ∈ [0, 1] , ˙̄c = g [•] (B.1)

Hamilton funktionen vil sædvanligvis best̊a af objektfunktionen, der er den realiserede

nytte 2.28, tillagt den adjungerede funktion gange kontroldifferentialligningen:
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H [η, c̄, l0, p] = u

[(∫ π[η]

α̂

(π [η]− αi) f [αi] dαi +

∫ α̂

π[η]−1

l0f [αi] dαi

)]

+ βu

[(∫ α̌

−π[η]

((1− l0)R [η]−D (π [η] + αi − l0))

+

∫ α̂

α̌

(1− π [η]− αi) (R [η]−∆)

)
f [αi] dαi

]
+ p [η] g [•] (B.2)

Et tilladt par der kan løse problemet, der samtidig løser maksimum princippets betingelser,

vil være det optimale valg s̊afremt H er kvasikonkav i (c̄, l0).



Bilag C

Illustrationer til afsnit 4.3

Her fremg̊ar illustrationer der alle knytter sig til resultater fra anvendelse af likviditets-

modellen i afsnit 4.3.

Parametrene estimeres enkeltvis for at belyse udviklingen over tid, hvor de øvrige

parametre holdes konstante. N̊ar et parameter relateret til udbudsbegrænsningen eller for-

brugernes incitament begrænsning estimeres sættes de øvrige parametre lig værdierne fra

tabel 4.9. Dette giver anledning til figur C.1.
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Figur C.1: Illustration af likviditetsmodellen givet ved parametrene i tabel 4.9
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Ved anvendelse af estimaterne fra tabel 4.9 giver det følgende muligheder for ρ
parametreret:

Figur C.2: Illustration af likviditetsmodellen givet ved parametrene i tabel 4.9 og særligt
ρ = 0.01
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Samt

Figur C.3: Illustration af likviditetsmodellen givet ved parametrene i tabel 4.9 og særligt
ρ = 0.99
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Mulighederne for λ2 parameteret bliver:

Figur C.4: Illustration af likviditetsmodellen givet ved parametrene i tabel 4.9 og særligt
λ2 = 1
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Samt

Figur C.5: Illustration af likviditetsmodellen givet ved parametrene i tabel 4.9 og særligt
λ2 = 200
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Det er ved enkeltivs variation af parametrene ρ og λ2 kun muligt at et smalt interval af
likviditets priser. Figur C.6 viser hvor tæt det kan lade sig gøre at estimere D̄ p̊a den

virkelige verdens likviditets pris.

Figur C.6: Det tætteste likviditets prisen kan komme ved variation af ρ og λ2. De øvrige
parametre givet er ved tabel 4.7
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Bilag D

R kode til beregning af

likviditetsmodellen

Beregninger af likviditetsmodellen er udført i statistik programmet R. Koden er opdelt i

fem dele: Forbrugere, banker, den sociale planlægger, det idiosynkratiske chok og det ag-

gregerede chok. Kodestykkerne fremg̊ar i det følgende.

Forbruger delen indeholder nytte funktionen og det aggregerede chok.

### Consumer ###

u <- function(c,CRRA){c^(1-CRRA)/(1-CRRA)}

Pi <- function(R,u,delta,rho,CRRA){

TotUtility <- function(Pi){u(Pi,CRRA) + rho * u((1-Pi)*(R-delta),CRRA)}

return(if((R-delta)<1){1} else {optimize(TotUtility,c(0,1),maximum=TRUE)$maximum})

}

Bank delen indeholder følgende funktioner: En udregning af ξ, udregning af ligevægts lik-

viditets prisen, udregning af det udbud som profitabilitets begrænsningen tillader, en sam-

let likviditets handels funktion der udregner udbudsbegræsningen og kalder de foreg̊aende

funktioner.

### Bank’s liquidity trading ###

xi <- function(D,Pi,Delta,l0,HatAlpha,RMy,RSdd){

list(HatR = D - (1-Pi-HatAlpha)*Delta/(Pi+HatAlpha-l0),

value = max(integrateAgg(returnOne,-1e3,D - (1-Pi-HatAlpha)*Delta/(Pi+HatAlpha-l0),
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TRUE,RMy,RSdd),0)

)

}

FindZeroPrice <- function(Pi,Delta,l0,HatAlpha,RMy,RSdd,lUpper=10,tol=1e-15){

if(is.null(HatAlpha) == TRUE){D = 10}

else if (HatAlpha == -1) {D = 1}

else if (round(xi(1,Pi,Delta,l0,HatAlpha,RMy,RSdd)$value,log10(1/tol)) == 0){D = 1}

else {

D = tryCatch(uniroot(function(D) D*(1-xi(D,Pi,Delta,l0,HatAlpha,RMy,RSdd)$value)-1,

lower=0.99,upper=lUpper,tol=1e-10)$root,error = function(e) 10)

}

return(D)

}

AlphaProfitMaxFunction <- function(Pi,Delta,l0,RMy,RSdd,AlphaProfitGuess = -10,

tol=1e-8){

#Try Guess

MinusLoanValue <- function(D){

return(-D*(1-xi(D,Pi,Delta,l0,AlphaProfitGuess-1*tol,RMy,RSdd)$value))

}

MaxLoanValue = optim(1,MinusLoanValue,method="L-BFGS-B",lower=1,upper=2)

if(-MaxLoanValue$value >= 1 & AlphaProfitGuess != -10){

HatAlphaLow = AlphaProfitGuess-1*tol

}

else{

HatAlphaLow = l0 - Pi

}

MinusLoanValue <- function(D){

return(-D*(1-xi(D,Pi,Delta,l0,AlphaProfitGuess+1*tol,RMy,RSdd)$value))

}

MaxLoanValue = optim(1,MinusLoanValue,method="L-BFGS-B",lower=1,upper=2)

if(-MaxLoanValue$value < 1 & AlphaProfitGuess != -10){
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HatAlphaHigh = AlphaProfitGuess+1*tol

}

else{

HatAlphaHigh = 1 - Pi

}

HatAlpha = 0.5*HatAlphaHigh + 0.5*HatAlphaLow

#check if corner solution

MinusLoanValue <- function(D){

return(-D*(1-xi(D,Pi,Delta,l0,1-Pi,RMy,RSdd)$value))

}

MaxLoanValue = optim(1,MinusLoanValue,method="L-BFGS-B",lower=1,upper=2)

if (-MaxLoanValue$value >= 1){

HatAlpha = 1 - Pi

MaxLoanValue$par = FindZeroPrice(Pi,Delta,l0,1-Pi,RMy,RSdd,MaxLoanValue$par)

}

else{

#else half section

while((HatAlphaHigh - HatAlphaLow)>tol*0.5){

HatAlpha = (HatAlphaHigh - HatAlphaLow)* 0.5 + HatAlphaLow

MinusLoanValue <- function(D){

return(-D*(1-xi(D,Pi,Delta,l0,HatAlpha ,RMy,RSdd)$value))

}

MaxLoanValue = optim(1,MinusLoanValue,method="L-BFGS-B",lower=1,upper=2)

if (-MaxLoanValue$value >= 1){HatAlphaLow = HatAlpha}

else {HatAlphaHigh = HatAlpha}

}

MinusLoanValue <- function(D){

return(-D*(1-xi(D,Pi,Delta,l0,HatAlpha,RMy,RSdd)$value))

}

MaxLoanValue = optim(1,MinusLoanValue,method="L-BFGS-B",lower=1,upper=2)

}
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list(Alpha = HatAlpha,

D = FindZeroPrice(Pi,Delta,l0,HatAlpha,RMy,RSdd),

xi = xi(FindZeroPrice(Pi,Delta,l0,HatAlpha,RMy,RSdd),Pi,Delta,l0,HatAlpha,RMy,RSdd),

optimizedD = MaxLoanValue$par,

optimizedXi = xi(MaxLoanValue$par,Pi,Delta,l0,HatAlpha,RMy,RSdd)

)

}

LiqTrade <- function(Pi,Delta,l0,RMy,RSdd,b,AlphaProfitGuess = -10) {

SingleLiq <- function(tildeAlpha){return(l0-Pi-tildeAlpha)}

AlphaSupply = if

(-round(integrateIdio(SingleLiq,l0-Pi,1-Pi,Pi,b),10) <= round(integrateIdio(

SingleLiq,-Pi,l0-Pi,Pi,b),10))

{1-Pi} else

{

Surplus <- integrateIdio(SingleLiq,-Pi,l0-Pi,Pi,b)

AlphaSupply = tryCatch(uniroot(function(HatAlpha)

integrateIdio(SingleLiq,l0-Pi,HatAlpha,Pi,b)+Surplus, lower = l0-Pi, upper = 1-Pi,

tol = 1e-10 )$root,error=function(e) 1-Pi)

}

AlphaProfitResult = AlphaProfitMaxFunction(Pi,Delta,l0,RMy,RSdd,AlphaProfitGuess)

finalD <- if(round(AlphaSupply,7) < round(AlphaProfitResult$Alpha,7))

{

MinusLoanValue <- function(D){

return(-D*(1-xi(D,Pi,Delta,l0,AlphaSupply,RMy,RSdd)$value))

}

MaxLoanValue = optim(1,MinusLoanValue,method="L-BFGS-B",lower=1,upper=2)

FindZeroPrice(Pi,Delta,l0,AlphaSupply,RMy,RSdd,MaxLoanValue$par)

}

else {AlphaProfitResult$optimizedD}

finalXi <- if(AlphaSupply < AlphaProfitResult$Alpha)

{xi(finalD,Pi,Delta,l0,AlphaSupply,RMy,RSdd)$value}
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else {AlphaProfitResult$optimizedXi$value}

list(HatAlpha = min(AlphaSupply,AlphaProfitResult$Alpha),

D = finalD,

xi = finalXi,

TotalLiqDeficit = integrateIdio(SingleLiq,l0-Pi,1-Pi,Pi,b),

TotalLiqSurplus = integrateIdio(SingleLiq,-Pi,l0-Pi,Pi,b),

AlphaSupply = AlphaSupply,

AlphaProfit = AlphaProfitResult$Alpha,

AlphaProfitD = AlphaProfitResult$optimizedD,

AlphaProfitRHat = AlphaProfitResult$optimizedXi$HatR,

AlphaProfitXi = AlphaProfitResult$optimizedXi$value,

PricingOK = (round(finalD*(1-finalXi),6)==1)

)

}

Den sociale planlægger har funktioner til at udregne α̌, det reelt opn̊aede forbrug og den

optimale likviditetsposition:

### Social planner ###

CheckAlpha <- function(R,D,Pi,l0,delta){

if((1-l0)*R + D*l0 >= R - delta){return(-Pi)}

else {uniroot(function(Alpha) (1-l0)*R - D*(Pi+Alpha-l0) - (1-Pi-Alpha)*(R-delta),

lower=-Pi,upper=l0-Pi)$root}

}

Urealised <- function(R,u,rho,D,HatAlpha,Pi,l0,delta,b,CRRA,RMy){

if (Pi == 1){u(l0,CRRA)}

else {

c1Inner = function(tildeAlpha){Pi + tildeAlpha}

c1Bar = integrateIdio(c1Inner,-Pi,HatAlpha,Pi,b) + l0*integrateIdio(returnOne,

HatAlpha,1-Pi,Pi,b)

result = 0

lCheckAlpha = CheckAlpha(R,D,Pi,l0,delta)

i = 1
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c2InnerOne = function(tildeAlpha){(1-Pi-tildeAlpha)^i*(Pi+tildeAlpha)*(R-delta)^i}

c2InnerTwo = function(tildeAlpha)

{(1-l0)*R^i - D*((1-Pi-tildeAlpha)^i*(Pi+tildeAlpha) - l0)}

c2Bar = integrateIdio(c2InnerOne,lCheckAlpha,HatAlpha,Pi,b)

c2Bar = c2Bar + if (is.nan(rho^i*u(integrateIdio(c2InnerTwo,-Pi,lCheckAlpha,Pi,b)

,CRRA)) == TRUE |

is.nan(rho^i*u(integrateIdio(c2InnerTwo,-Pi,lCheckAlpha,Pi,b),CRRA)) <= 0)

{0}

else {rho^i*u(integrateIdio(c2InnerTwo,-Pi,lCheckAlpha,Pi,b),CRRA)}

result = rho^i*u(c2Bar,CRRA)

u(c1Bar,CRRA)+ result

}

}

l0 <- function(u,rho,delta,Pi,RMy,RSdd,b,hSpace,hProp,CRRA){

f <- function(l0) {

fInner <- function(R){

len = length(R)

result <- numeric(len)

for (i in 1:len){

lPi <- Pi(R[i],u,delta,rho,CRRA)

if (i != 1){LiqTradeResult <-

LiqTrade(lPi,delta,l0,RMy,RSdd,b,LiqTradResult$AlphaProfitD[1])}

else {LiqTradeResult <- LiqTrade(lPi,delta,l0,RMy,RSdd,b)}

result[i] <- Urealised(R[i],u,rho,LiqTradeResult$D,LiqTradeResult$HatAlpha,

lPi,l0,delta,b,CRRA,RMy)

}

return(result)

}

return(integrateAgg(fInner,-4,4,FALSE,NULL,NULL,hDelta,hSpace,hProp))

}

Result <- optimize(f,c(0,1), maximum=TRUE,tol=1e-2)

list(value =Result$maximum, MeanUtilityRealised = Result$objective)

}
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Det idiosynkratiske chok:

### Idiosyncratic shock ###

integrateIdio <- function(integrant,lower,upper,Pi,b){

a <- b*Pi/(1-Pi)

integrantAndDistrIdio <-

function(pii){return(integrant(pii)*(pii+Pi)^(a-1)*(1-(pii+Pi))^(b-1)/beta(a,b))}

return(tryCatch(integrate(integrantAndDistrIdio,lower,upper,stop.on.error=FALSE,

abs.tol = 1e-10)$value,error = function(e) -1))

}

integrateIdioFraq <- function(integrant,Pi,b,Q){

as.numeric(tryCatch(uniroot(function(up) integrateIdio(integrant,-Pi,up,Pi,b)-Q,

lower=-Pi,upper=1-Pi,tol=1e-5)$root,error = function(e) 1-Pi))

}

Samt det aggregerede chok:

### Agg. shock ###

integrateAgg <- function(integrant,lower,upper,cont=FALSE,RMy,RSdd,hDelta=NULL,

hSpace=NULL,hProp=NULL){

if (cont==TRUE){

result = pnorm(upper,RMy,RSdd) - pnorm(lower,RMy,RSdd)}

else{

result <- numeric(1)

for(eta in hSpace){

if (lower <= eta & eta <= upper){result = result + integrant(eta) * hProp(eta)}

}

}

return(result)

}

densityAgg <- function(x,RMy,RSdd){

return(dnorm(0,RMy,RSdd))

}
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