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Abstract

This thesis investigates the impact of the liquidity coverage ratio (LCR) on financial
institutions liquidity portfolio on the Danish Market. LCR is a new Basel III liquidity
requirement, which requires banks to hold sufficient high-quality liquid assets to survive
a 30-day period of market stress.

A part of monetary policy involves open market operations, where the central bank
adds liquidity to the market and sets the target on interest rates. The thesis covers
a basis model of the monetary policy implementation where LCR requirement will be
introduced. The model shows that if banks have problems fulfilling LCR, the usual
link between open market operations and the overnight interest rate changes and the
short end of the yield curve becomes steeper.

The basis model is extended to a new model, where the focus is to see the effects
from LCR in countries with limited supply of high-quality liquid assets. In limited
markets there can be significant side effects. LCR can lead to a large liquidity premium
and push the short-term interest rate to the floor of the central banks rate corridor.
The Basel Committee suggests that central banks in limited markets add a committed
liquidity facility to mitigate these effects.

Denmark has a limited market of government bonds and a covered bonds mar-
ket, which is almost four times larger. Politicians and experts have worked to get a
classification of Danish covered bonds on the same level as Danish government bonds
in CRD-IV. The key finding extending the model to covered bonds is that banks are
interested in holding covered bonds, when the rate on covered bonds is greater than
the rate on government bonds.

The main conclusion is that the financial Danish institutions liquidity portfolio
is hardly affected by the introduction of the LCR requirement. This is due to the
classification of covered bonds as level 1 asset in the CRD IV directive. If covered
bonds where classified as level 2 the financial Danish institutions had to change a large
portion of their liquid assets from covered bonds to other assets.
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Del I

1 Indledning

1.1 Motivation

Gennem finanskrisen har det vist sig, at de finansielle institutioner ikke var ordentligt rus-
tede til at håndtere en økonomisk recession. Samtidig menes der fra politisk side, at de
finansielle institutioner er en af årsagerne til finanskrisen. På baggrund af dette har Basel
Komitéen udarbejdet nye kapitalkrav. Basel III er et forsøg på at udforme en regulering, der
skal skabe et sikkert og forsvarligt finansielt system med henblik på at minimere risikoen
for bankkrak. EU Kommissionen har på baggrund af Basel III anbefalingerne fremlagt et
direktiv (CRD-IV), der skal gælde for alle de europæiske finansielle institutioner. CRD-IV
blev endeligt besluttet 10. oktober 2014 efter mange forhandlinger, og første reguleringskrav
skal være opfyldt fra 1. januar 2015. Reguleringen består blandt andet af udvidelser af de
eksisterende kapitalkrav, samt nogle nye likviditetskrav. Et af disse likviditetskrav er Liqui-
dity Coverage Ratio (LCR), der skal sikre, at de finansielle institutioner kan klare uro på
de finansielle markeder over en 30 dages periode. LCR kræver, at de finansielle institutioner
har en vis mængde af højkvalitets likvide aktiver, der kan konverteres til kontanter i tilfælde
af en likviditetskrise.

Anbefalingerne fra Basel III skabte stor debat i Danmark, da det ville få stor betydning
for de danske realkreditobligationer. Basel Komitéen mente ikke, at realkreditobligationer
kunne vurderes til højkvalitets likvide aktiver og indgå på samme vilkår som danske statsob-
ligationer. Man frygtede, at likviditetskravene ville resultere i et underskud på højkvalitets
likvide aktiver i Danmark, at man i stedet måtte holde højkvalitets likvide aktiver fra de
øvrige EU lande for at opretholde en tilstrækkelig mængde likviditet. De danske realkredit-
institutioner, politikerne og eksperter har de seneste år arbejdet hårdt for at påvirke EU
Kommissionens endelige direktiv i en retning, hvor det stadig er muligt at holde en stor
mængde danske realkreditobligationer. Det vurderes, at de danske realkreditobligationer er
nogle af de sikreste i verden og derfor har sin berettigelse til at indgå på et højere niveau
end Basel Komitéens anbefaling.

Det vurderes at være relevant at undersøge, hvilken effekt indførelsen af LCR-kravet vil
få på de finansielle danske institutioners likviditetsbeholdning i forhold til henholdsvis Ba-
sel III og CRD-IV. Danske institutioners likviditetsberedskab består i høj grad af realkre-
ditobligationer og er det største lånemarked i verden af realkreditobligationer i forhold til
BNP, samt et af de største markeder totalt [17, Bernstein og Nødgaard]. Det har derfor
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stor betydning for dansk økonomi og de finansielle institutioners likviditetsopbygning, at
realkreditobligationer bliver klassificeret på et højere niveau af højkvalitets likvide aktiver.

I uroprægede markeder er der en tendens til, at de finansielle institutioner ikke er inte-
resserede i at handle internt med hinanden på interbankmarkedet. Hvis der ikke handles på
interbankmarkedet, kan det sætte centralbanken under pres, da den skal forsøge at afhjælpe
de finansielle institutioner, der kan have svært ved at opfylde likviditetskravene. Som led
i pengepolitikken anvender centralbankerne markedsoperationer til at styre likviditeten på
interbankmarkeder. Markedsoperationer kan hjælpe med tilførslen af likviditet til de finan-
sielle institutioner, der har problemer med at opfylde LCR-kravet.

Afhandlingen vil fokusere på, undersøgelsen af hvordan LCR-kravet påvirker likviditets-
beholdningen i markeder med mange og få statsobligationer. Videre vil der blive undersøgt,
hvordan man afhjælper små statsobligationsmarkeder, samt hvordan LCR-kravet påvirker
markedsoperationer. Under udformningen af dette speciale er det endelige direktiv CRD-IV
blevet vedtaget.

1.2 Problemformulering

Basel III tiltaget kræver, at bankerne skal opfylde en række forskellige krav, herunder LCR-
kravene. I LCR-kravene er de finansielle aktiver opdelt i forskellige levels, alt efter hvilken
klassificering de får i forhold til likviditetsrisiko, og alt efter hvor likvid aktivet er. Level
1 aktiverne består af statsobligationer, centralbank-reserver og kontanter. I Danmark står
man over for det problem, at der ikke er nok statsobligationer til, at alle bankerne kan holde,
den mængde LCR-kravet tilskriver. Dette har ageret inspirationskilde for denne afhandling.
Formålet med denne afhandling er at svare på følgende hovedproblemstilling:

Hvilken påvirkning har LCR-kravet på de finansielle institutioners
likviditetsbeholdning i Danmark?

For at konkretisere hovedproblemstillingen opstilles der nogle underspørgsmål, der skal med-
virke til at undersøge hovedproblemstillingen. Underspørgsmålene som følger:

• Hvilken påvirkning har LCR-kravet på markedsoperationer, der udføres af
centralbanken?

• Hvilke muligheder er der i små statsobligationsmarkeder?

• Realkreditobligationer er medtaget i level 1 for CRD-IV, da de også er
meget likvide. Men var det nødvendigt at tage dem med?
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1.3 Afhandlingens struktur

Afhandlingen er inddelt i fire dele, som hver især skal medvirke til besvarelsen af hovedpro-
blemstillingen. Opgaven består af en teoretisk og en empirisk del. De modeller, der beskrives
i den teoretiske del, vil blive brugt i den efterfølgende empiriske del med henblik på besvarel-
sen af hovedproblemstillingen. I del II, III og IV vil underspørgsmålene blive forsøgt besvaret
med delkonklusioner, der ligger op til den endelige konklusion af hovedproblemstillingen.

I den første del vil LCR-kravene for henholdsvis Basell III og CRD-IV gennemgås. Dis-
se krav til de finansielle institutioner danner grundlag for denne afhandling.

I den anden del beskrives grundmodellen i teoridelen. Grundmodellen undersøger, hvordan
LCR-kravet påvirker markedsoperationerne, som centralbanken udfører for at styre likvidi-
teten i pengepolitik.

I den tredje del udvides grundmodellen fra del II. I udvidelsen undersøges LCR-kravets
påvirkning i små og store statsobligationsmarkeder. Basel III anbefaler at benytte Commit-
ted Liquidity Facility (CLF) til at afhjælpe i markeder, hvor der ikke er nok statsobligationer.

Fjerde del kan opdeles i fire mindre dele. I den første del vil LCR-kravets påvirkning af
de danske markedsoperationer og de pengepolitiske renter blive gennemgået. I den anden
del vil der være en empirisk analyse af LCR-kravets påvirkning af de danske bankers likvidi-
tetsbeholdning. Her vil der blive fokuseret på realkreditobligationers betydning for likvidi-
tetsbeholdningen, som ligger op til den tredje del. Realkreditobligationer tilføjes som level 1
aktiv fra CRD-IV direktivet i den udvidede model. Basel III og CRD-IV kravenes forskelle
vil blive diskuteret med henblik på besvarelse af hovedproblemstillingen. Del IV afsluttes
med konklusionen på afhandlingen.

Figur 1.1: Afhandlingens opbygning
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1.4 Afgrænsning

Afhandlingen bærer præg af problematikken omkring sammensætningen af likviditetsbe-
holdningen i markeder med få statsobligationer. Der sammenlignes med det danske marked
og klassificeringen af realkreditobligationer. Man kunne have set på andre landes opfyldelse
af LCR-kravet, eller hvordan de finansielle danske institutioner kunne sammensætte likvi-
ditetsbeholdningen med udenlandske statsobligationer i stedet for realkreditobligationer.
Dette er blevet fravalgt, da det er ønsket at belyse, hvordan klassificeringen af realkreditob-
ligationer påvirker de finansielle danske institutioners likviditetsbeholdning.

Modellerne fra de to working papers, [3, Bech og Keister, 2013] og [4, Bech og Keister,
2014], der beskrives i den teoritiske del, er der en række antagelser. Disse antagelser fast-
holdes for at holde modellerne simple og fokusere på belysningen af LCR-kravets påvirkning
af likviditetsbeholdningen. Man kunne have ændret nogle af antagelserne i et forsøg på at
gøre det mere virkelighedsnært. Eksempelvis ved at gøre flere parametre eksogene eller ved
at se på flere perioder.

1.5 Metode

Analysen tager udgangspunkt i to working papers fra BIS. Disse working papers bygger på
Basel III kravene til LCR. Fokus er LCR-kravets påvirkning på markedsoperationer, samt
opbygningen af likviditetsbeholdningen i bankerne. Til illustrationerne vil statistikprogram-
met R blive brugt.

Metoden til fremskaffelse af litteratur og datamateriale er Finanstilsynet, Danmarks Sta-
tistik, Danmarks Nationalbank, Bank of International Settlements (BIS) og Europa Kom-
missionen primært blevet benyttet som kilder. MFI-balance, pengemarkedsrenter, stats- og
realkreditudstedelser stammer fra Nationalbankens statistikbank, som suppleres af Dan-
marks Statistik.

Fælles for de ovenstående kilder er, at de alle vurderes til at være retvisende og pålide-
lige kilder. Derfor er de konklusioner, der nås frem til i det følgende, baseret på en så
præcis fremstilling af virkeligheden, som det har været muligt med begrænsninger i form af
modelantagelser i working papers og egen model.
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2 Kapitalkrav

Basel Komitéen opstiller en række forslag med krav til de finansielle institutioner for at mind-
ske sandsynligheden for fremtidige bankkrak og derigennem skabe et sikkert og forsvarligt
finansielt system. Basel Komitéen består af mere end 100 centralbanker og hører under Bank
of International Settlements (BIS), som er en international organisation, der fungerer som
centralbankernes bank. Den første aftale, der kom fra Basel Komitéen, var Basel I, der blev
udgivet i 1988, og siden er der udgivet henholdsvis Basel II og III. Kapitalkravene til de
danske finansielle institutioner bliver udformet i CRD-IV af EU Kommissionen og videre
kontrolleret af Finanstilsynet. I de efterfølgende afsnit vil Liquidity Coverage Ratio (LCR)
blive gennemgået i forhold til Basel III og CRD-IV, samt Net Stable Funding Ratio (NSFR)
fra Basel III.

2.1 Basel III

I 2010 kom Basel Komitéen med Basel III, der fremkom i lyset af finanskrisen, der begyndte
i midten af 2007. Her er der kommet langt strengere krav på likviditets- og kapitalområdet.
Under finanskrisen viste det sig i flere tilfælde, at kapitalkravet, som var sat under Basel
II, ikke var tilstrækkeligt, hvilket medførte, at flere stater måtte gå ind og yde omfattende
støtte til bankerne via forskellige bankpakker. I Basel III er der blevet indført to globale
minimumsstandarder for styring af likviditetsrisiko Liquidity Coverage Ratio (LCR) og Net
Stable Funding Ratio (NSFR).

2.1.1 Liquidity Coverage Ratio (LCR)

LCR [2, BIS 2013] er et mål for at sikre, at en bank kan tåle en stresset situation, der varer
30 dage. Det vil sige en periode på 30 dage, hvor der er uro på de finansielle markeder.
I LCR kræves der en beholdning af højkvalitets likvide aktiver, der kan konverteres til
kontanter for at opfylde likviditetsbehovet inden for en 30-dages tidshorisont under en akut
likviditetskrise. Meningen er, at den skal være implementeret i alle banker inden 2019.
Indfasningen starter fra januar 2015, hvor 60% skal være opfyldt. Hvert år tilføjes der 10%,
så man i januar 2019 opfylder minimum 100%. Den måde LCR opgøres på er:

LCR ≡ Beholdning af højkvalitets likvide aktiver (HQLA)
Netto udgående pengestrømme over 30 dage (NCOF)

≥ 100% (2.1)

Basel Komitéen opdeler højkvalitets likvide aktiver (HQLA) i følgende tre levels. Level 1
aktiver, der består af kontanter, centralbank-reserver og højt ratede statsobligationer. Level
1 aktiverne skal minimum udgøre 60% af den samlede beholdning af HQLA.
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Level 2A aktiver, der må tælle maksimum 40% af HQLA, består af nogle lavere ratede
statsobligationer og højt ratede virksomheds- og realkreditobligationer. For at holde disse
aktiver kræves der et haircut på 15%. Haircut er en procentdel, der trækkes fra markeds-
værdien af et aktiv. Størrelsen på haircuttet afspejler den opfattede likviditetsrisiko, der er
forbundet med at holde aktivet. Man bruger haircuttet som en kompensation for at holde et
mindre sikkert aktiv mod et nedslag af aktivets værdi i form af haircut. Den tredje gruppe er
level 2B, der indeholder lavere ratede virksomheds- og realkreditobligationer, samt aktier,
der opfylder visse betingelser. For denne gruppe kræves der et haircut på 25%, da disse
aktiver betragtes som mere risikofyldte. Dette gør også, at beholdningen af dem ikke må
udgøre mere end maksimalt 15% af HQLA.

Likviditetsbehovet i banken opgøres ud fra nævneren i LCR, der vurderer deres netto ud-
gående pengestrømme over 30 dage (NCOF). Den måde, man beregner dette på, er det
totale cash-outflow (udgående pengestømme) fratrukket det totale cash-inflow (indgående
pengestrømme). Der er opstillet et krav om at inflow, der fratrækkes outflow, ikke må over-
stige 75% af outflow, da man må forvente, at indtjeningen i en stresset periode vil være
mindre, end de tab man forventer at have. Det gør, at banken som minimum altid vil have
et likviditetsbehov på 25% af det totale cash-outflow. Cash-flows genereres af faste afdrag
på lån eller mere variable ind- og udbetalinger på indlånskonti og træk på kreditfaciliteter
og garantier [2, BIS 2013].

Ved implementeringen af LCR stilles der krav omkring indrapporteringen. LCR skal indbe-
rettes med månedligt tal og det første regnskab, hvor det skal være rapporteret i, var første
kvartal 2014. Bankerne har dermed startet deres rapportering af LCR og er påbegyndt at
efterleve kravene om at opfylde minimum 60% fra januar 2015.
Hvis der ikke er nok HQLA i markederne, lægger BIS op til, at man enten kan få central-
banken til at sælge Committed Liquidity Facility (CLF) eller benytte udenlandsk HQLA i
form af statsobligationer fra andre EU lande.

2.1.2 Net Stable Funding Ratio (NSFR)

Målet med NSFR er at sikre en stabil indtægt, hvilket skal sikre likviditetsrisikoen på mel-
lemlang og lang sigt. Man ønsker, at bankerne finansierer sig med langsigtet likviditet frem
for kortsigtede, da de bliver mindre sårbare over for markedsuro, der foregår på kort sigt.
Med langsigtet finansiering opnår man en mere stabil finansiering, da man undgår antallet
af refinansieringer, der er følsomme over for rentestigninger. NSFR er et supplement til LCR
og et forsøg på at ændre institutionernes risikoprofiler mod en mere stabil finansiering.

6



NSFR skal fange strukturelle problemer for de finansielle institutioner og er en form for
stresstest. NSFR opgøres over en periode på 1 år og er udviklet for at fremme den lang-
sigtede finansiering af aktiver i banken og skal sikre, at aktiver og aktiviteter er finansieret
med et minimums krav af stabile forpligtelser i forhold til bankens likviditetsrisiko. Der
fastlægges en minimumsmængde af stabil finansiering, som en bank skal have over en 1-årig
periode. Stabil finansiering er gældsudstedelser med en længere end 1-årig tidshorisont. Når
gældsudstedelsen er på mindre end 1 år, anses den for at være mindre stabil, men der skelnes
ikke på forskellen i stabilitet på gældsudstedelser under et år. Den krævede mængde af stabil
finansiering (RSF) består af den samlede værdi af aktiver og passiver multipliceret med en
RSF faktor. RSF faktoren bestemmes ud fra likviditeten i aktivet, samt tilgængeligheden
i et stresset marked. Des mere likvidt et aktiv er, des lavere faktor vil aktivet have. Den
måde, NSFR opgøres på, er:

NSFR ≡ Tilgængelig mængde stabil finansiering
Krævet mængde af stabil finansiering

≥ 100% (2.2)

Det er ikke endeligt besluttet, om NSFR kun skal være et rapporteringskrav, eller om det
også skal opfyldes. Det vil blive besluttet i 2016 og eventuelt blive indført som krav fra
2018. Lige nu skal det rapporteres kvartalsvis og skulle første gang indgå i regnskaberne fra
første kvartal 2014 ligesom LCR-kravet. EU Kommissionen er ved at behandle og undersøge
NSFR og vil først komme med et udspil i slutningen af 2016.

2.2 Capital Requirement Directive IV (CRD-IV)

Basel Komitéen kom med et forslag til, hvordan kravene skal være til de forskellige banker
(afsnit 2.1.1). Derefter beslutter EU Kommissionen de endelige krav til de europæiske banker
og opstiller dermed et EU-direktiv omkring kapitaldækningen til de finansielle institutioner.
Danmark har ikke været tilfreds med det forslag, der kom fra Basel i forhold til klassifi-
cering af realkreditobligationer. Dette skyldes, at de danske banker og realkreditinstitutter
har holdt en stor mængde realkreditobligationer som sikkerhed i deres likviditetsbehold-
ning. Derudover anses danske realkreditobligationer som lige så likvide og sikre som danske
statsobligationer. I de krav Basel opstillede, var det kun muligt at holde en lille mængde
realkreditobligationer med et forholdsvis stort haircut. Igennem studier er det blevet vist, at
de danske realkreditobligationer er lige så sikre og likvide som danske statsobligationer [5,
Dick-Nielsen 2012]. Danmark har derfor kæmpet for at overbevise EU Kommissionen om,
at de danske realkreditobligationer skal indgå på bedre vilkår, end det, der er blevet lagt op
til fra Basel Komitéen.
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Den 10. oktober 2014 kom EU Kommissionen med deres endelige LCR-krav. Kravene blev
næsten som Danmark [7, Erhvervs- og Vækstministeriet] havde lagt op til. HQLA i LCR-
kravene fra EU Kommissionen [8, Europa Kommissionen] er blevet besluttet til at katego-
riseres således:

Level 1 aktiver: Kontanter, centralbank-reserver, statsobligationer og højkvalitets likvide
realkreditobligationer med et haircut på 7%. Højkvalitets likvide realkreditobligationer er
realkreditobligationer, der er ECAI 1, (tabel 2.1) og som der minimum er udstedt for 500
mio. EUR af i den pågældende realkreditobligation. Det er ikke tilladt at holde realkreditob-
ligationer udstedt af egen bank eller realkreditsinstitut. Statsobligationerne skal være i den
lokale valuta eller statsobligationer fra andre lande, som er ECAI 1 for at blive godkendt
som level 1 aktiv. HQLA skal minimum indeholde 30% kontanter eller statsobligationer, og
level 1 aktiver skal minimum udgøre 60% af HQLA.

ECAI
S&P og Fitch S&P Fitch Moody’s

Long-term Short-term Short-term Long-term Short-term
1 AAA til AA- A-1+ F1+ Aaa til Aa3 P1
2 A+ til A- A-1 F1 A1 til A3 P1
3 BBB+ til BBB- A-2 til A-3 F2 til F3 Baa1 til Baa3 P2 til P3
4 BB+ til BB- B B Ba til Ba3 Not prime
5 B+ til B- B B B1 til B3 Not prime
6 CCC+ og lavere C C Caa1 og lavere Not prime

Tabel 2.1: ECAI-kategorisering på baggrund af rating

Level 2A aktiver: Nogle lavere ratede statsobligationer ECAI 2, virksomhedsobligationer,
der har ECAI 1 og realkreditobligationer, der er ECAI 2. For både virksomheds- og realkre-
ditobligationer gælder det, at de skal have udstedt for mindst 250 mio. EUR. Udløbstiden på
virksomhedsobligationerne må maksimum være på 10 år. For alle level 2A aktiverne gælder
der mindst et haircut på 15%, og disse aktiver må maksimalt indgå som 40% af HQLA.

Level 2B aktiver: Realkreditobligationer, der er ECAI 3 eller lavere og virksomhedsobliga-
tioner, der er mindst ECAI 3. Begge skal der være udstedt for mindst 250 mio. EUR, og
virksomhedsobligationerne skal have en restløbetid på maksimum 10 år. Det er også muligt
at holde aktier, der opfylder en række krav. Aktierne skal være børsnoteret i et stort aktiein-
dex som eksempelvis C20, være noteret i samme valuta som banken eller realkreditinstituttet
er beliggende i, samt at aktien kan dokumenteres som pålidelig likvid i en stresset periode.
Med pålidelig likviditet menes der, at aktiens værdi ikke må være faldet mere end 40% i en
30 dages stressperiode. Level 2B aktiv kan også være Committed Liquidity Facility (CLF)
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udstedt af ECB eller centralbanken i landet. Level 2B aktiver må maksimalt være 15% af
HQLA og indgår med forskellige haircut. Realkreditobligationer indgår med et haircut på
30%, aktier og virksomhedsobligationer indgår med et haircut på 50%.

Med disse krav er det muligt for de finansielle danske institutioner at holde op mod 70%

[8, Europa Kommissionen] af HQLA i realkreditobligationer, hvilket må siges at være meget
tilfredsstillende, eftersom udgangspunktet fra Basel Komitéen kun var på 40%. Man kan
stille spørgsmålstegn ved, om det var nødvendigt at have klassificeret realkreditobligationer
som level 1. Eller om man kunne have nøjedes med at have kategoriseret dem som level 2A.
Dette vil blive undersøgt nærmere i afsnit 6.2.

2.3 Bankpakker

Basel III er kommet i lyset af finanskrisen og har dermed ikke kunnet afhjælpe bankerne
under finanskrisen. Som et forsøg på at opretholde stabilitet i dansk økonomi og banksy-
stemet har Danmark haft 6 bankpakker fra 2008-2013. Den første blev vedtaget i oktober
2008, og den seneste blev vedtaget i oktober 2013. Bankpakkerne [9, Børsen Finans] har haft
forskellige formål; nogle har været støtte til bankerne, andre har været krav til bankerne for
at sikre, at de har nok likviditet. Det har været vigtigt for dansk økonomi at sikre, at de
største banker har kunnet klare sig gennem finanskrisen, da det ville få katastrofale følger
for dansk økonomi, hvis de krakkede.

Bankpakke 1 havde til formål at sikre stabilitet, ved at den danske stat udstedte en 2-årig
garanti på indlån og usikrede tilgodehavender. Bankpakke 2 var kreditpakken, der skulle
sikre, at sunde virksomheder og husholdninger kunne få lov til at låne penge. Der blev givet
100 mia. kr. fra den danske stat til penge- og kreditinstitutter til dette formål. Bankpakke
3 kom som en afløsning af bankpakke 1 og var en ny statsgaranti for at sikre stabiliteten. I
bankpakke 4 blev der lagt op til, at sunde banker skulle overtage dele eller hele den usunde
bank, hvis en bank var ved at krakke. I bankpakke 5 var der fokus på vækst og eksport. Dette
skulle komme fra små og mellemstore virksomheder, der fik mulighed for finansiering og på
den måde kunne være med til at sætte gang i væksten. Den sidste bankpakke, bankpakke
6, blev ikke brugt som en hjælpepakke, men som et krav til de største danske finansielle
institutter, de såkaldte SIFI’er (Systematically Important Financial Institution) [9, Børsen
Finans].
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2.3.1 SIFI banker og krav

Som et supplement til CRD-IV har Danmark indført yderligere kapitalkrav til de største
finansielle danske institutioner via bankpakke 6. SIFI-udvalget har undersøgt de danske
banker og kreditinstitutter for at finde frem til, hvilke der er for store til at gå fallit. Hvis en
SIFI-bank eller realkreditinstitution krakkede, ville det få katastrofale følger for danskerne
og dansk økonomi generelt. Det drejer sig om Danske Bank, Nykredit, Nordea Bank Dan-
mark, Jyske Bank, BRF Kredit, Sydbank og DLR Kredit. Med bankpakke 6, SIFI-kravene,
strammede den danske stat yderligere CRD-IV kravene fra EU Kommission, i forhold til
hvor meget kapital, der skal lægges til side.

Et SIFI-udvalg har vurderet de forskellige banker og realkreditinstitutter for at beslutte,
hvor meget ekstra kapital, der skulle tillægges. Alle banker og realkreditinstitutter i Dan-
mark skal som minimum have en kapitalbuffer på 8%, samt 2,5% kapitalkrav i forhold til
CRD-IV. SIFI-institutterne skal yderligere lægge 1-3% i kapitalbuffer alt efter instituttets
systemiskhed [12, Regulering - SIFI ]. Systemiskhed er gennemsnittet af tre faktorer, som
skal illustrere vigtigheden af SIFI-institutterne. Den første faktor er, hvilken procentdel insti-
tuttets balance udgør af den samlede balance for de danske banker og realkreditinstitutter.
Den anden faktor er, hvilken procentdel instituttes udlån i Danmark udgør af den samlede
mængde udlån af danske banker og realkreditinstitutter. Den sidste faktor, der måles på, er,
hvilken procentdel instituttets indlån udgør af den samlede mængde indlån i Danmark fra
danske banker og realkreditinstitutter. På baggrund af årsregnskaberne for 2013 er kravene
til SIFI bankerne følgende [13, Finanstilsynet - SIFI]:

Systemiskhed
Kapitalkrav

1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0%
≤ 5 DLR Kredit (1,9)

Sydbank (3,2)
5-15 Jyske Bank (5,4)
15-25 Nordea (16,9)

Nykredit (19,7)
25-35 -
35-40 Danske Bank (37,4)

Tabel 2.2: Ekstra kapitalkrav til SIFI institutterne

Grunden til BRF Kredit ikke er i opgørelsen, på trods af at de i SIFI-opgørelsen blev
noteret som en af de store, der ikke måtte krakke, skyldes, at de den 30. april 2014 blev
opkøbt af Jyske Bank. Det gør, at Jyske Banks systemiskhed stiger en del næste år, og
dermed også skal lægge en større andel ekstra kapital til side.
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På baggrund af LCR-kravene for henholdsvis Basel III og CRD-IV vil jeg undersøge, hvordan
centralbankens markedsoperationer påvirkes af LCR-kravet. Dette gøres, da centralbanken
via markedsoperationer forsøger at styre likviditeten i pengepolitikken, og herigennem hvor-
dan de finansielle institutioner sammensætter deres likviditetsbeholdning.

Del II

3 Grundmodel

I grundmodellen [3, Bech og Keister] undersøges det, hvordan LCR-kravet påvirker pen-
gepolitikken. Pengepolitikken styres af centralbanken og bruges til at holde lav inflation.
Centralbanken styrer pengepolitikken gennem de ind- og udlånsrenter, centralbanken stiller
til rådighed for de finansielle institutioner. Centralbanken fastsætter de pengepolitiske ren-
ter, som bruges til betaling mellem centralbanken og de finansielle institutioner. I Danmark
fastsætter Nationalbanken renten for diskonto, folio, udlån og indskudsbeviser. Disse renter
vil blive beskrevet i afsnit 5.
Når man ændrer renteniveauet, vil det påvirke efterspørgslen efter indenlandske værdipa-
pirer i forhold til udenlandske, hvilket vil påvirke valutakursen. I Danmark føres der en
fastkurspolitik over for euroen, hvilket vil sige, at valutakursen mellem kronen og euroen
skal holdes stabil. Dette gøres gennem pengepolitikken ved at købe og sælge valuta på va-
lutamarkederne. Den danske krone er bundet op på euroen til en kurs på 746,038 kr. pr. 100
euro med et udsvingsbånd på +/- 2,25 procent [19, Nationalbanken]. Danmarks hovedfokus
med pengepolitikken er således at sikre valutakursen frem for at styre inflationen i Danmark.
Nationalbanken holder dermed nøje øje med valutakursen og de pengepolitiske renter, som
Den Europæiske Centralbank (ECB) fastsætter.

I grundmodellen indgår der ikke valutakurser, så her vil det være de pengepolitiske ren-
ter, der ændrer på markedsforholdene. Pengemarkedet kaldes også interbankmarkedet, da
dette er markedet, hvor bankerne handler indbyrdes med hinanden. Den rente, som banker-
ne er villige til at udlåne til hinanden typisk overnight og med en usikret markedsfunding,
har i Danmark tidligere heddet CIBOR-renten, men er ændret til CITA-renten. CIBOR-
renten var gennemsnitsrenten på udlån fra seks danske pengeinstitutter og to udenlandske
og blev brugt som en form for referencerente til låneaftaler. Efter usikkerhed omkring et
kunstigt højt niveau på CIBOR-renten valgte Finansrådet, Erhvervs- og Vækstministeriet,
Realkreditrådet og Realkreditforeningen at indføre en ny referencerente; CITA, [20, Berling-
ske Business] der beregnes af Finansrådet [21, Finansrådet].
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I Danmark er pengepolitikken reguleret gennem interbankmarkedet. Interbankmarkedet er
et marked for indbyrdes transaktioner mellem de finansielle institutioner. De finansielle in-
stitutioner er afhængige af finansiering fra interbankmarkedet for at kunne opretholde et
velfungerende finansielt system. Når de finansielle institutioners likviditet ændres, kan de
være nødsaget til at låne eller udlåne på markedet for at opretholde en vis mængde likvi-
ditet. På interbankmarkedet placeres der ofte store beløb overnight dermed for en meget
kort periode. Det er dog også muligt at købe og sælge langfristede interbanklån, der udløber
efter 30 dage.

I LCR-kravene indgår de reserver, som bankerne låner fra centralbanken til hinanden, som
en del af HQLA, da interbanklånene indgår som en del af reservebeholdningen på aktivsiden
af balancen. Hvis LCR-kravet ikke kan opfyldes, kan det føre til ændret adfærd på inter-
bankmarkedet, da bankerne vil have større tendens til at låne fra centralbanken eller søge
lån i markedet frem for at handle lån i overnight-markedet. Det gør de for at sikre sig, at
LCR-kravet bliver opfyldt. Overnightlånene er begrænset af en kort periode. LCR-kravet er
et mål over 30 dage, og bankerne skal kunne opfylde dette krav. Hvis bankerne har svært
ved at opfylde LCR-kravet, er man ikke interesseret i et overnightlån, da det er for en kort
periode. Man vil dermed stå med samme problem næste dag, når overnight interbanklånet
er udløbet. Derfor søger man lån fra centralbanken eller et langfristet lån i markedet for
at opfylde LCR-kravet. Det vil gøre, at den korte ende af rentekurven vil blive stejlere, da
efterspørgslen efter overnight interbanklån falder.

I grundmodellen undersøges centralbankens evne til at kontrollere overnight-renten gennem
åbne markedsoperationer. Centralbanken bruger markedsoperationer til at ændre renteni-
veauet og er en del af pengepolitikken. I grundmodellen vil det blive vist, at når der ingen
LCR-krav er, vil overnight-renten bestemmes af den samlede mængde reserver, der leveres af
centralbanken, og markedsoperationerne vil ikke påvirke renten. Når LCR-kravene indføres,
vil markedsoperationerne have stor betydning for overnight-renten. De åbne markedsope-
rationer medfører en større risiko for, at bankerne ikke vil opfylde LCR-kravet, hvilket vil
medføre, at bankernes incitament til at handle på interbankmarkederne påvirkes. Det er
et krav, at bankerne skal opfylde LCR-kravet, så hvis de har svært ved at opfylde det, vil
de finansielle institutioner hellere gå til centralbanken for at optage et lån frem for han-
del på interbankmarkedet. Et eksempel på en markedsoperation i Danmark kunne være, at
Nationalbanken sælger indskudsbeviser til banker og realkreditinstitutionerne [23, National-
banken]. Disse indskudsbeviser kan bruges som likviditet, frem for lån fra andre banker på
overnight interbankmarkedet, hvilket vil påvirke overnight interbankrenten. I grundmodellen
vil LCR-kravets effekt på centralbankens markedsoperationer dermed blive undersøgt.

12



3.1 Setup i grundmodellen

Grundmodellen er baseret på Poole’s implementering af pengepolitik [10, Poole 1968]. I
grundmodellen gælder det, at banken har en vis mængde egenkapital og indlån på pas-
sivsiden. På aktivsiden har banken en række udlån, en obligationsbeholdning og en re-
servebeholdning. Banken låner og udlåner på interbankmarkedet, der lånes overnight eller
langfristede lån med tilhørende rente. Bankerne er underlagt krav om at skulle holde en
vis mængde reserver i form af et reservekrav. Derudover er der yderligere et krav om at
overholde LCR-kravet. I modellen kan centralbanken påvirke interbankmarkedet via deres
markedsoperationer. Centralbanken tilbyder bankerne at indskyde overskydende midler i
centralbanken, så de kan tjene en given rente på de ekstra midler, de måtte have. Derudover
udsteder centralbanken lån til bankerne mod en sikkerhedsstillelse. Denne sikkerhedsstillelse
sker i form af et aktiv, hvoraf der fratrækkes et haircut på markedsværdien af aktivet.

3.2 Balancen

I modellen er der et uendeligt antal banker i, hvor i ∈ [0, 1]. Bankerne er pristager på inter-
bankmarkedet, og deres mål er at maksimere profitten. Balancen, som bank i indtræder på
markedet med, indeholder på aktivsiden udlån Li, obligationer Bi og reserver Ri. Passivsi-
den af balancen udgør indlån Di og egenkapital Ei. Værdierne i startbalancen tages i denne
model for givet og er illustreret i tabel 3.1:

Aktiver Passiver

Udlån Li Indlån Di

Obligationer Bi

Reserver Ri Egenkapital Ei

Tabel 3.1: Start balancen for bank i

Grunden til, at disse værdier tages for givet, er for at simplificere modellen for bedre at
kunne undersøge, hvordan interbankrenterne afhænger af bankernes balancer ved indførelse
af LCR-kravet. Alternativt kunne disse værdier være stokastiske eller endogene. I udvidelsen
af modellen (afsnit 4) bliver værdierne på aktivsiden endogene, og værdierne vælges i den
givne periode.

I interbankmarkedet er der to typer af lån, overnight ∆i og langfristede lån ∆i
T . Langfristede

lån er lån på længere end 30-dages løbetid, og de behandles anderledes end overnightlån i
forhold til LCR-kravene, da de strækker sig længere end en 30-dages stresset periode. Ne-
gative værdier af ∆i og ∆i

T svarer til udlån. Bank i handler på interbankmarkedet for at
fastholde en vis mængde likviditet i form af interbanklån.
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Aktiver Passiver

Udlån Li Indlån Di

Obligationer Bi Netto interbanklån ∆i + ∆i
T

Reserver Ri + ∆i + ∆i
T Egenkapital Ei

Tabel 3.2: Balancen for bank i når interbankmarkedet er lukket

Når interbankmarkedet lukker, ændres balancen for bank i. Interbanklånene noteres
under reserver på aktivsiden og en ny post, netto interbanklån, fremkommer på passivsiden,
hvor interbanklånene noteres. Når interbankmarkedet er lukket, sker der et betalingschok,
hvor en mængde εi af kundens indskud tages ud af banken og placeres i en anden bank.
Det vil sige, at der er en mængde af bankens indlån, der ryger over i en anden bank, og
bankens reservebeholdning af kontanter bliver dermed mindre. Betalingschokket, εi, har en
symmetrisk fordeling G med tæthedsfunktion g og middelværdi på nul. Betalingschokket er
et negativt chok, som placeres på reserve- og indlånsbeholdningen i balancen på henholdsvis
aktiv- og passivsiden. Afhængig af størrelsen på betalingschokket, kan bank i være nødsaget
til at låne fra centralbanken i slutningen af dagen for at opfylde reserve- og LCR-kravet.
Den mængde bank i låner fra centralbanken, noteres som X i ≥ 0. Bank i stiller sikkerhed
ved centralbanken for at kunne låne. Sikkerheden stilles i form af et aktiv med et haircut
β, som centralbanken kræver af bankerne.
I bankens balance placeres lånet fra centralbanken X i på passivsiden under en ny post;
centralbanklån. På aktivsiden placeres lånet i reservebeholdningen for at opretholde reserve-
og LCR-kravet. Det aktiv, som kræves af centralbanken for sikkerhedsstillelse, er placeret
som en del af udlånsposten på aktivsiden, hvorfra haircuttet på aktivet fratrækkes. Dette
medfører, at bank i’s balance ser ud som i tabel 3.3, når dagen er slut.

Aktiver Passiver

Udlån Li Indlån Di − εi
Sikkerhedsstillelse Xi/(1− β) Netto interbanklån ∆i + ∆i

T

Obligationer Bi Centralbanklån X i

Reserver Ri + ∆i + ∆i
T − εi +X i Egenkapital Ei

Tabel 3.3: Balancen for bank i når dagen er slut

Da det ikke er krævet af bank i at låne fra centralbanken, kan lånet X i godt være lig
nul. Det vil medføre, at der ikke stilles sikkerhed til centralbanken, og lånet ikke optages
fra centralbanken, hvoraf disse poster forsvinder fra balancen. Bank i skal opfylde to krav;
reserve- og LCR-kravet. Disse to krav vil nu blive gennemgået i de næste par afsnit.
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3.3 Reservekravet

Bankerne skal tilsidesætte en krævet mængde reserver Ki for at opretholde en vis mængde
likviditet og forhindre uhæmmet udvidelse af pengemængden. Et reservekrav til banker-
ne kan mindske likviditetsproblemer og styrke opfattelsen af stabilitet for en banksektor.
Grunden til, at banken skal ligge inde med en vis mængde reserver er, hvis en del af kun-
derne ønsker at hæve deres penge. Banken skal dermed have kontanter eller hurtigt kunne
omsætte reserver til kontanter til kunderne. Denne størrelse fastsættes normalt af central-
banken, og i Danmark er størrelsen på reservekravet til de danske banker sat til nul [11,
Nationalbanken]. I denne model er reservekravet til bank i givet ved (3.1):

Ri + ∆i + ∆i
T − εi +X i ≥ Ki (3.1)

Venstresiden af reservekravet er reservebeholdningen, når dagen slutter, som indeholder
mængden af reserver, interbanklånene, betalingschokket og lånet fra centralbanken. Højre-
siden består af Ki, som er kravet for dagen. K bestemmes af tidligere værdier for K, og
er en fast værdi, når dagen begynder. Hvis betalingschokket gør, at reservekravet ikke op-
fyldes, må banken låne fra centralbanken, da ligning (3.1) skal holde. Dermed opstilles det
minimumsbeløb, banken kan være nødsaget til at låne, for at ligning (3.1) bliver opfyldt,
da bankerne ikke er interesserede i at låne mere end højest nødvendigt fra centralbanken.
Minimumsbeløbet, X i

K , bank i må låne fra centralbanken for at opfylde reservekravet, fås
ved at isolere X i fra (3.1) og giver ligning (3.2):

X i ≥ Ki + εi −Ri −∆i −∆i
T ⇒

X i
K = max

{
εi +Ki −Ri −∆i −∆i

T , 0
}

(3.2)

3.4 LCR-kravet

LCR-kravet er et af de nye tiltag fra Basel II til III. Dette krav er lavet for at sikre nok
likviditet til bankerne i en stresset periode jævnfør afsnit 2.1.1. I denne model er LCR-kravet
angivet med følgende værdier fra balancen:

LCRi =
HQLA

NCOF
=
Bi +Ri + ∆i + ∆i

T − εi +X i

θD(Di − εi) + ∆i + θXX i
≥ 1 (3.3)

Tælleren er beholdning af højkvalitets likvide aktiver (HQLA), hvilket i denne model er
beholdningen af obligationer multipliceret med reservebeholdningen i slutningen af dagen.
Nævneren er netto udgående pengestrømme over 30-dage (NCOF) i et stress scenarie. Det
vil sige et marked med akut likviditetskrise. I denne model omfatter det pengestrømme for
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indlån, der skal tilbagebetales i forhold til raten θD, overnight interbanklån, der indgår 100%

og lån fra centralbanken, der skal tilbagebetales i forhold til raten θX . Raterne betegnes her
som tilbagebetalingsrater på henholdsvis indlån og centralbanklån. Det vil sige, at hvis raten
for lån fra centralbanken θX er på 10%, så skal banken betale 10% tilbage af lånet i løbet
af de 30 dage, som LCR-perioden løber over. Minimumsbeløbet, X i

C , bank i må låne fra
centralbanken for at opfylde LCR kravet, fås ved at isolere X i fra (3.3) og giver ligning
(3.4):

Bi +Ri + ∆i + ∆i
T − εi +X i ≥ θD(Di − εi) + ∆i + θXX

i ⇒

X i(1− θX) ≥ θD(Di − εi)−Bi −Ri + εi −∆i
T ⇒

X i ≥ (1− θD)εi −Bi + θDD
i −Ri −∆i

T

1− θX
⇒

X i
C = max

{
(1− θD)εi − Ci −Ri −∆i

T

(1− θX)
, 0

}
(3.4)

hvor
Ci = Bi − θDDi

Ci repræsenterer bankens overskud af likvide aktiver til LCR-kravet, før reservebeholdning-
en medregnes. Overskuddet af likvide aktiver uden reservebeholdningen består af obliga-
tionsbeholdningen fratrukket tilbagebetalingsraten multipliceret med indlånsbeholdningen.
Likviditetsoverskuddet kan godt være negativt, i dette tilfælde skal banken ud og låne på
interbankmarkedet eller fra centralbanken for at opfylde LCR-kravet.

Ud fra reserve- og LCR-kravet kan man opstille det minimumsbeløb, bank i kan være nødsa-
get til at låne fra centralbanken for at opfylde begge krav.

3.5 Lån fra centralbanken

Der ønskes at låne så lidt som muligt fra centralbanken, da bankerne skal betale et haircut for
at låne fra centralbanken. For at finde minimumsbeløbet, bank i skal låne fra centralbanken,
der opfylder både reserve- og LCR-kravet, kombineres (3.2) og (3.4), da disse ligninger er
minimumsbeløbet for at opfylde reserve- og LCR-kravet:

X i = max
{
X i
K , X

i
C

}
X i = max

{
εi +Ki −Ri −∆i −∆i

T ,
(1− θD)εi − Ci −Ri −∆i

T

(1− θX)
, 0

}
(3.5)
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Værdierne for reserve- og LCR-kravet findes, da man ikke ønsker at låne mere end høj-
est nødvendigt. Hvis værdierne for reserve- eller LCR-kravet er negative, er begge krav
opfyldt, og bank i er ikke tvunget til at låne fra centralbanken for at opfylde kravene.

Betalingschokket kan inddeles i nogle kritiske værdier for at opfylde henholdsvis reserve-
og LCR-kravet. Når de kritiske værdier for de to krav er positive, vil bank i låne fra cen-
tralbanken. Den kritiske værdi for betalingschokket, hvor der lånes fra centralbanken for at
opfylde kravet til reserver, fås ved isolering af ligning (3.2) og er givet ved ligning (3.6):

X i
K = εi +Ki −Ri −∆i −∆i

T ⇒

0 = εiK +Ki −Ri −∆i −∆i
T ⇒

εiK ≡ Ri + ∆i + ∆i
T −Ki (3.6)

Det vil sige, at når ligning (3.6) er positiv, så er reservekravet ikke opfyldt, og bank i

må låne fra centralbanken for at opfylde kravet. Når den kritiske værdi for reservekravets
betalingschok er mindre end den kritiske værdi til LCR-kravet betalingschok, vil størrelsen
af lånet, bank i tager fra centralbanken, altid vælges i forhold til at opfylde reservekravet
og dermed vælges til X i

K .
Hvis den kritiske værdi for reservekravets betalingschok er større end den kritiske værdi for
LCR-kravet betalingschok, vil bank i låne X i

C for at opfylde LCR-kravet. Her vil kravet til
LCR være størst, og lånet vælges dermed ud fra X i

C . Den kritiske værdi for betalingschokket,
hvor der lånes fra centralbanken for at opfylde kravet til LCR, er givet ved ligning (3.7):

X i
C =

(1− θD)εi − Ci −Ri −∆i
T

(1− θX)
⇒

0 =
(1− θD)εiC
(1− θX)

+
−Ci −Ri −∆i

T

(1− θX)
⇒

(1− θD)εiC
(1− θX)

=
Ci +Ri + ∆i

T

(1− θX)
⇒

(1− θD)εiC = Ci +Ri + ∆i
T ⇒

εiC ≡
Ci +Ri + ∆i

T

1− θD
(3.7)

Der hvor reservekravet går hen og bliver større end LCR-kravet, er i skæringspunktet mellem
de to værdier, der defineres som ε̂i. Når skæringspunktet rammes, og betalingschokket εi > ε̂i

vil det lån, bank i tager fra centralbanken, bestemmes i forhold til opfyldelse af reservekravet,
da kravet om at opfylde LCR er mindre end kravet til reserver. Skæringspunktet ε̂i fås fra
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(3.2) og (3.4) og giver ligning (3.8):

X i
K = X i

C ⇒

εi +Ki −Ri −∆i −∆i
T =

(1− θD)εi − Ci −Ri −∆i
T

1− θX
⇒

εi +Ki −Ri −∆i −∆i
T =

(1− θD)εi

1− θX
+
−Ci −Ri −∆i

T

1− θX
⇒

Ki −Ri −∆i −∆i
T −
−Ci −Ri −∆i

T

1− θX
=

(1− θD)εi

1− θX
− εi ⇒

(1− θX)(Ki −Ri −∆i −∆i
T ) + Ci +Ri + ∆i

T = (1− θD)εi − (1− θX)εi ⇒

Ci + (1− θX)(Ki −∆i) + θX(Ri + ∆i
T ) = (1− θD)εi − (1− θX)εi ⇒

Ci + (1− θX)(Ki −∆i) + θX(Ri + ∆i
T ) = (θX − θD)εi ⇒

ε̂i ≡ Ci + (1− θX)(Ki −∆i) + θX(Ri + ∆i
T )

θX − θD
(3.8)

De kritiske værdier er bestemt fra størrelsen af reserver Ri, obligationer Bi, lån på inter-
bankmarkedet ∆i+∆i

T , indlån Di, kravet for dagen til reserver Ki, raten for tilbagebetaling
af indlån θD og raten for tilbagebetaling af centralbanklån θX .
I figur 3.1 illustreres, hvornår man skal låne fra centralbanken for at opfylde reserve- og
LCR-kravet i forbindelse med de kritiske værdier:

Figur 3.1: Bank i’s lån fra centralbanken hvor θX < θD (egen tilvirkning)

I figuren er den blå linje minimumsbeløbet, bank i skal låne for at opfylde reservekravet
(3.2) med ligning (3.6) som den kritiske værdi og har en hældning på 1. Den røde linje er
minimumsbeløbet, bank i skal låne for at opfylde LCR-kravet (3.4) med ligning (3.7) som
den kritiske værdi, der har en hældning på 1−θD

1−θX
< 1. I figur 3.1 antages det, at raten for

tilbagebetaling af lån fra centralbanken er mindre end raten for tilbagebetaling af indlån,
θX < θD og hældningen vil her være mindre end 1. Det gør, at kravet om at opfylde LCR

18



er mindre end ved θX > θD, da man her skal tilbagebetale lånet fra centralbanken hurtigere
end indlån, hvilket dermed også kræver, at bank i har en højere likviditetsbeholdning, da
mængden, der skal lånes fra centralbanken til at opfylde LCR-kravet, bliver større, jo større
betalingschokket er.

I figur 3.1 (a) er εiK < εiC . Når dette gælder, vil det lånte beløb, X i, fra centralbanken,
bestemmes ud fra kravet om, at reservekravet skal være opfyldt. Den røde linje er her under
den blå linje, hvilket gør, at LCR-kravet altid vil være opfyldt, når reservekravet opfyldes.
I figur 3.1 (b) er εiK > εiC . I dette tilfælde gælder det, at når betalingschokket ligger i inter-
vallet [εiC , ε̂

i], vælges lånet X i, så LCR-kravet opfyldes. Reservekravet (den blå linje) ligger
under LCR-kravet (den røde linje), og reservekravet vil dermed blive opfyldt, når LCR-
kravet opfyldes. Når betalingschokket er større end ε̂i, bestemmes lånet ud fra kravet om
at opfylde reserver. Som i figur 3.1 (a) vil LCR-kravet her være opfyldt, når reservekravet
opfyldes. Skæringspunktet mellem εiK og εiC ligger i den kritiske værdi ε̂i givet i ligning (3.8).

Intuitivt giver det god mening, at når størrelsen af betalingschokket stiger, vil det blive
sværre at opfylde reservekravet end at opfylde LCR-kravet, hvis man ser på situationen i
figur 3.1, hvor θX < θD. I tælleren af LCR-kravet indgår obligationsbeholdningen også som
en del af HQLA, her fratrækkes betalingschokket ikke i modsætning til reservebeholdningen
og indlån. Hvis man ser på den modsatte situation hvor θX > θD, vil nævneren blive mindre
i ligning (3.4). Det gør, at det beløb, der skal lånes for at opfylde LCR-kravet, bliver større.
Kravet til reserver påvirkes ikke af tilbagebetalingsraterne og vil dermed have samme krav
uanset størrelserne på disse. Det vides dermed, at størrelsen af lånet fra centralbanken for
at opfylde reserve- og LCR-kravet afhænger af størrelsen på tilbagebetalingsraterne og be-
talingschokket.

Målet for bank i er at optimere sin profit. Efter at have gennemgået kravene til bank i

vil profitten for bank i blive opstillet.

3.6 Profit

Bank i ønsker at maksimere sin profit for at tjene mest muligt ved samtidig at opfylde
reserve- og LCR-kravet. For at kunne opstille bankens profit antages der følgende om de
forskellige renter:
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Oversigt for renterne
rL Det, der tjenes på udlån
rB Det, der tjenes på obligationer
rD Det, der betales på indlån
r Det, der betales (tjenes) på overnight interbanklån (udlån)
rT Det, der betales (tjenes) på langfristede interbanklån (udlån)
rK Det, der tjenes på balancen holdt i centralbanken for at opfylde reservekravet
rR Det, der tjenes på overskydende reserver
rX Strafrenten, der betales for centralbanklån

Tabel 3.4: Renteoversigt

Når banken låner fra centralbanken, betales der en strafrente rX , hvor det gælder, at
rX > rR. Man kan ud fra tabel 3.4 med oversigten af de forskellige renter og bankens slut
balance, når dagen lukker (tabel 3.3), opskrive bank i’s profit for dagen:

πi(εi) = rLL
i + rBB

i − rD(Di − εi)− r∆i − rT∆i
T + rKK

i

+rRmax {Ri + ∆i + ∆i
T +X i − εi −Ki, 0} − rXX i

(3.9)

Det led i profitten, som multipliceres med rR, er et led, hvor den største værdi findes. Den
ene værdi er reservebeholdningen i slutningen af dagen fratrukket reservekravet til dagen
K, og den anden værdi er nul. Hvis reservebeholdningen ved slutningen af dagen er større
end kravet til reserver, vil de overskydende reserver kunne placeres i centralbanken og tjene
renten rR. Hvis der ikke er overskydende reserver, vil man ikke modtage rR.

Den forventede værdi af bank i’s profit fås fra ligning (3.5), og forventningen om at be-
talingschokket er nul, E[εi] = 0, hvilket giver (3.10):

E[πi] = rLL
i + rBB

i − rDDi + rKK
i − r∆i − rT∆i

T + rR(Ri + ∆i + ∆i
T −Ki)

−(rX − rR)E
[
max

{
εi +Ki −Ri −∆i −∆i

T ,
(1−θD)εi−Ci−Ri−∆i

T

(1−θX)
, 0
}] (3.10)

Grunden til εi stadig indgår i det led, hvor den største værdi findes, når forventningen om
at εi = 0, er for at illustrere, at det er X i fra ligning (3.5).

3.7 Antagelser

I grundmodellen er det valgt, at der kun ses på én periode, hvilket gør, at der ikke tages
højde for løbetidspræmier, renteændringer, likviditet- og kreditrisiko, osv. Ved at se bort
fra disse faktorer kan man fokusere på den påvirkning, LCR-kravene alene har på markeds-
operationer i grundmodellen. Man kan dermed se grundmodellen som den sidste dag i LCR
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perioden eller gennemsnittet af værdierne over LCR perioden på 30 dage. Hvis man så på
flere perioder/dage, ville der være for mange faktorer at tage højde for. Derfor er det anta-
get, at der kun er en periode.

Med setuppet i grundmodellen beskrevet er det nu muligt at finde ligevægtsrenterne for
bank i. Dette gøres ved først at finde efterspørgslen for interbanklån for med disse konklu-
sioner at opstille ligevægtsrenterne.

3.8 Ligevægt

I dette afsnit ses der på udledningen af bankernes behov for lån i de to interbankmarkeder og
ligevægtsrenterne. Dette gøres for at se, hvordan efterspørgslen efter lån på interbankmar-
kederne afhænger af de enkelte banker og banksystemet generelt. Ligevægtsrenterne findes
for at undersøge, hvordan indførelsen af LCR-kravet påvirker interbankrenterne og dermed
se, hvordan LCR-kravet påvirker pengepolitiske markedsoperationer gennem ligevægtsren-
terne.

Der gælder her som i figur 3.1, at tilbagebetalingsraten for centralbanklån er mindre end
tilbagebetalingsraten for indlån, θX < θD. Grunden til, at det antages, at θX < θD er, at
man skal tilbagebetale indlån hurtigere, end man skal tilbagebetale lånet fra centralbanken
for at opfylde reserve- og LCR-kravet, da lånet fra centralbanken bruges til at opfylde disse
krav.

3.8.1 Efterspørgslen efter interbanklån

Bank i vælger interbanklånene (∆i,∆i
T ), så den forventede profit, ligning (3.10), maksimeres.

Hvis man maksimerer (3.10), i forhold til (∆i,∆i
T ) fås ligning (3.11):

max
∆i,∆i

T

−r∆i − rT∆i
T + rR(Ri + ∆i + ∆i

T −Ki)

−(rX − rR)

 1(εiC<ε
i
K)

∫ ε̂i
εiC

(
(1−θD)εi−Ci−Ri−∆i

T

(1−θX)

)
g(εi)dεi

+
∫∞

max{εiK ,ε̂i} (εi +Ki −Ri −∆i −∆i
T ) g(εi)dεi

 (3.11)

De kritiske værdier for reservekravet, LCR-kravet og ε̂i bestemmes delvist af størrelsen på
interbanklånene. Derfor integreres der i det første intergrale, over det interval hvor betalings-
chokket falder i [εiC , ε̂

i], hvor 1 er indikatorfunktionen. Indikatorfunktionen har værdien 1,
hvis udtrykket i parentesen er sandt og nul ellers. Det vil sige, når betalingschokket ligger i
dette interval, integreres kravet om at opfylde LCR-kravet, som er den lille trekant, der ligger
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i intervallet [εiC , ε̂
i] i figur 3.1 (b). Det andet intergrale ligger i intervallet [max {εiK , ε̂i} ,∞],

og er i figur 3.1 (b) området fra [ε̂i,∞]. I figur 3.1 (a) er det området fra [εiK ,∞]. Begge
steder integreres kravet om at opfylde reservekravet, hvoraf LCR-kravet også vil blive op-
fyldt.

I sætning 3.1 vises det, at lånene på interbankmarkedet og de kritiske værdier for reser-
vekravet, LCR-kravet og ε̂i, ikke er afhængige af hver enkel bank i, men af banksektoren
generelt. Det gør, at man kan se bort fra i, og der vil ikke være forskel mellem bankerne,
da de alle ønsker de samme kritiske værdier, og dermed vil lånene og udlånene være ens på
interbankmarkedet.

Sætning 3.1: Antag at θX < θD. Hvis rT > r, vil bank i vælge (∆i,∆i
T ) således

at de kritiske værdier (εiK , ε
i
C , ε̂

i) fra (3.6)-(3.8) opfylder følgende krav:

r = rR + (rX − rR)(1−G[ε̂i]) (3.12)

rT = r +
rX − rR
1− θX

(
G[ε̂i]−G[εiC ]

)
(3.13)

Hvis rT = r, vil bank i vælge (∆i,∆i
T ) således at de opfylder:

εiC ≥ εiK og r = rR + (rX − rR)(1−G[εiK ]) (3.14)

Der ses i første omgang nærmere på ligning (3.12) og (3.13), hvor rT > r. Når det gæl-
der, vil bank i vælge interbanklånene (∆i,∆i

T ) så ε̂i > εiC , som vist i figur 3.1 (b).

Ligning (3.12) siger, at banken vil sætte den forventede marginale værdi af overnight midler-
ne til værdien af markedsrenten, r. Marginalværdien kan forstås som fordelen ved at låne en
ekstra dollar i overnight interbankmarkedet for hver mulig realisering af bankens betalings-
chok. Hvis betalingschokket er mindre end den kritiske værdi for LCR (εi < εiC), vil banken
opfylde både reserve- og LCR-kravet uden at låne fra centralbanken. Hvilket bank i kun er
interesseret i, hvis kravene ikke opfyldes. Den ekstra dollar man har lånt i overnight mar-
kedet, vil man tjene renten for overskydende reserver rR på, da man har optaget større lån
på interbankmarkedet og dermed har overskud i forhold til kravet for reservebeholdningen.
Den forventede værdi af en ekstra dollar lånt overnight er givet ved:

Forventede værdi = rR · prob.
[
εi ≤ ε̂i

]
+ rX · prob.

[
εi > ε̂i

]
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Hvor det vides, at
G[ε̂i] = prob.(εi ≤ ε̂i)

prob.(εi > ε̂i) = 1− prob.(εi ≤ ε̂i)

Ved hjælp af fordelingsfunktionen G for betalingschokket bestemmes sandsynligheden, og
ved omskrivning fremkommer højresiden af (3.12):

rR · prob. [εi ≤ ε̂i] + rX · prob. [εi > ε̂i] = rRG[ε̂i] + rX(1−G[ε̂i])

⇒ rRG[ε̂i] + rR − rR + rX(1−G[ε̂i])

⇒ rR − rR(1−G[ε̂i]) + rX(1−G[ε̂i])

⇒ rR + (rX − rR)(1−G[ε̂i])

Ligning (3.13) siger, at banken ønsker at ligestille sin marginale værdi af langsigtede midler
til renten på langfristede lån, rT , i markedet. Fordelen ved at låne en ekstra dollar i langfriste-
de lån afhænger også af den realiseret værdi af bankens betalingschok. Hvis betalingschokket
er mindre end den kritiske værdi for LCR-kravet, vil bank i ikke være interesseret i at låne,
og den ekstra dollar vil tjene renten for overskydende reserver, rR. Fordelen ved at tage
ekstra lån kommer, når εi ligger i intervallet [εiC , ε̂

i]. Den ekstra doller på langfristede lån
mindsker mængden af lånet hos centralbanken for at opfylde LCR-kravet med (1−θX)−1 ≥ 1

dollar. Den forventede værdi af en ekstra dollar i langfristede lån:

Forventede værdi =
rX − rR
1− θX

prob.
[
εiC < εi < ε̂i

]
Man kan via fordelingsfunktionen G for betalingschokket bestemme sandsynligheden og ved
at lægge den forventede værdi af en ekstra dollar i overnight til, fremkommer højresiden af
(3.13):

prob.
[
εiC < εi < ε̂i

]
= (G[ε̂i]−G[εiC ])

rX − rR
1− θX

prob.
[
εiC < εi < ε̂i

]
=
rX − rR
1− θX

(
G[ε̂i]−G[εiC ]

)
⇒ r +

rX − rR
1− θX

(
G[ε̂i]−G[εiC ]

)
Når langfristede og overnight lånerenten er ens, vil banken kunne øge sin LCR uden at få
omkostninger ved at låne den samme mængde på langfristede lån, som der udlånes over-
night. Det vil sige, når rT = r, vil banken vælge (∆i,∆i

T ), således at de opfylder ligning
(3.14). Dermed gælder der i den første komponent af ligning (3.14), at når renten for lang-
fristede lån er lig overnightlån, så vælges interbanklånene således, at den kritiske værdi
for LCR-kravet er større eller lig reservekravet, da LCR-kravet vil blive opfyldt så længe
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reservekravet opfyldes. I den anden komponent gælder der for opfyldelse af reservekravet,
at bankens marginalværdi af midler er lig renten på overskydende reserver, rR, plus den
forventede værdi af en ekstra dollar af reserver. Hvilket gør, at banken vil sætte marginal-
værdien til markedsrenten, r. Når renten på langfristede lån er højere end overnight-renten,
vil (3.12) og (3.13) gøre, at banken vil vælge interbanklånene (∆i,∆i

T ), således at εiC > εiK .
Ligning (3.14) kan opfyldes ved flere forskellige værdier af interbanklån, men banken er i
denne model indifferent omkring lånene, så længe de forskellige krav opfyldes.

Konsekvensen af sætning 3.1 er, at alle banker vælger deres interbanklån (∆i,∆i
T ) til at

have samme kritiske værdier (εiK , ε
i
C , ε̂

i) for at opfylde (3.12)-(3.14). Handelsaktiviteterne
på interbankmarkedet for bank i afhænger derfor af startbalancen i tabel 3.1 og vil efter
den have samme sandsynlighed for en mangel på reserve- eller LCR-kravet, og derved kan
man i de kritiske værdier se bort fra notationen i.

⇒ (εiK , ε
i
C , ε̂

i) = (εK , εC , ε̂)

Fremadrettet antages det nu, at de kritiske værdi er ens for alle bankerne i banksystemet.
Fra de nye kritiske værdier fås bankens optimale beholdning af interbanklånene til (3.15)
og (3.16). Ligning (3.15) findes ved isolering af ∆i

T i ligning (3.7) for betalingschokket på
LCR-kravet.

εiC =
Ci +Ri + ∆i

T

1− θD
⇒

(1− θD)εC = Ci +Ri + ∆i
T ⇒

∆i
T = (1− θD)εC − Ci −Ri (3.15)

Ligning (3.16) findes ved først at isolere ∆i for betalingschokket på reservekravet:

εiK = Ri + ∆i + ∆i
T −Ki ⇒

∆i = Ki + εK −Ri −∆i
T

Derefter indsættes ligning (3.15) på ∆i
T plads i isoleringen af ∆i, hvorfra ligning (3.16)

fremkommer:

∆i = Ki + εK −Ri + Ci +Ri − (1− θD)εC ⇒

∆i = Ki + εK + Ci − (1− θD)εC (3.16)

24



Det samlede reservekrav til banksektoren er givet ved:

K ≡
∫ 1

0

Kidi

Hvilket giver, at den samlede efterspørgsel efter lån i overnight interbankmarkedet kan
bestemmes ved at integrere de individuelle krav til hver bank liggende i intervallet [0, 1] til:

∆ ≡
∫ 1

0

∆idi =

∫ 1

0

Kidi+

∫ 1

0

Cidi+ εK − (1− θD)εC ⇒

∆ ≡ K + C + εK − (1− θD)εC

Efterspørgslen efter langfristede lån på interbankmarkedet:

∆T ≡
∫ 1

0

∆i
Tdi = (1− θD)εC −

∫ 1

0

Cidi−
∫ 1

0

Ridi⇒

∆T ≡ (1− θD)εC − C −R

Dermed kan (3.16) og (3.15) omskrives til:

∆ = K + εK + C − (1− θD)εC og ∆T = (1− θD)εC − C −R (3.17)

da netto efterspørgslen efter lån i det enkelte marked kun afhænger af den samlede balance
for banksystem og ikke hver enkel bank. Fra sætning 3.1 vides det dermed, at interbanklån-
ene ikke er afhængige af bank i, hvilket gør, at interbanklånene afhænger af LCR-kravet, der
stilles til bankerne. Sætning 3.1 gør dermed, at man kan fokusere på, hvilken indvirkning
LCR-kravet har på optagelse af interbanklån, og dermed hvilken påvirkning det har på de
pengepolitiskerenter på interbankmarkedet ved markedsoperationer.

3.8.2 Ligevægtsrenter

De pengepolitiske renter er afhængige af lånene på overnight interbankmarkedet. Hvis bank-
erne står over for ikke at kunne opfylde LCR-kravene, vil de have større tendens til at låne
fra centralbanken frem for at låne i overnight interbankmarkedet, og derigennem vil ren-
terne ændres. Fra pengepolitikken vides det, at når der lånes fra centralbanken frem for i
interbankmarkedet, vil det gøre, at den korte rente vil ændres, da bankerne ikke handler
med hinanden internt, men i stedet med centralbanken.

Hvert interbanklån indeholder et bankindlån og et udlån fra en anden bank, og dette gør,
at mængden af netto interbanklån i hvert marked er nul, og dermed er ∆ = ∆T = 0 for
at opretholde balancen i interbankmarkedet. Fra denne ligevægtsbetingelse og sætning 3.1
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er det muligt at udlede ligevægtsrenterne (r∗, r∗T ) som funktion af den samlede balance
for banksystemet. I ligevægt er de kritiske værdier givet ved (3.18), da interbanklånene er
nul i ligevægt og dermed forsvinder fra de oprindelige kritiske værdier i ligning (3.6)-(3.8).
Ligevægten af de kritiske værdier fås til:

ε∗K ≡ R−K, ε∗C ≡
R + C

1− θD
og ε̂∗ ≡ C + (1− θX)K + θXR

θX − θD
(3.18)

Sætning 3.2 viser de tilhørende ligevægtsrenter for banksystemet. Ligevægtsrenterne påvir-
ker præmien på markedet, og hvordan reserve- og LCR-kravet vil blive opfyldt. Sætning 3.2
giver et interval, hvori ligevægtsrenterne vil ligge for at opfylde reserver- og LCR-kravet.

Sætning 3.2: Når θX < θD er ligevægtsrenterne givet ved:

r∗ = rR + (rX − rR)(1−G[max {ε̂∗, ε∗K}]) (3.19)

r∗T = r∗ +
rX − rR
1− θX

max {G[ε̂∗]−G[ε∗C ], 0} (3.20)

Via de kritiske værdier for reservekravet, LCR-kravet og ε̂∗ påvirkes ligevægtsrenterne af
reservebeholdningen, obligationsbeholdningen, samt tilbagebetalingsraterne for indlån og
lån fra centralbanken. Dermed har balancen og sammensætningen af likviditetsbeholdning-
en en afgørende indvirkning for ligevægten af de kritiske værdier (ε∗K , ε

∗
C , ε̂

∗) i ligning (3.18)
og på sætning 3.2, da ligevægtsrenterne r∗ og r∗T efterfølgende bestemmes ved hjælp af de
kritiske værdier.

Ligevægtsrenten for overnightlån, ligning (3.19), er renten betalt på overskydende reser-
ver, rR, plus et spread af den marginale værdi af overnightlån for at opfylde reservekravet.
Ligevægtsrenten for langfristede lån, ligning (3.20), er overnight-ligevægtsrenten, r∗, multi-
pliceret med præmien rX−rR

1−θX
max {G[ε̂∗]−G[ε∗C ], 0}. Præmien afspejler den marginale værdi

af langfristede lån for at opfylde LCR-kravet. Sætning 3.2 giver dermed et grænseinterval
for, hvor ligevægtsrenterne vil ligge. For overnight-ligevægtsrenten vil grænserne være den
kritiske værdi for reservekravet fra figur 3.1 (a) og ε̂∗ fra (b). Når disse værdier rammes, skal
banken låne fra centralbanken for at opfylde reservekravet, hvilket gør, at der ikke handles
på interbankmarkedet. Grænserne for ligevægtsrenten for langfristede lån er forskellen mel-
lem ε̂∗ og den kritiske værdi for LCR-kravet, som svarer til intervallet [εiC , ε̂

i] i figur 3.1 (b),
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da det er det eneste sted, hvor banken er nødt til at låne fra centralbanken for at opfylde
LCR-kravet.

Der er tre konsekvenser af sætning 3.1 og 3.2, hvor det blev vist, at de kritiske værdier
og interbanklånene kan ses ud fra et samlet banksystem og ikke for hver enkel bank, samt
de der tilhørende intervaller, som ligevægtsrenterne vil bevæge sig i.

Konsekvens 1: Ligevægtsrenterne opfylder r∗ ∈ [rR, rX ] og r∗T ∈
[
rR,

rX−θXrR
1−θX

]
,

og ligevægtspræmien (r∗T − r∗) ≥ 0.

Konsekvens 1 siger, at overnight-ligevægtsrenten ligger i intervallet for renten for overskyd-
ende reserver, rR, og låneomkostningerne fra centralbanken, rX , givet sætning 3.1 og 3.2.
Ligevægtsrenten for langfristede lån afhænger af tilbagebetalingsraten for lån fra central-
banken, θX . Hvis θX er positiv, vil den øvre grænse for renten på langfristede lån være
større end lånerenten fra centralbanken, rX . Dette gør, at man med låntagning af en ekstra
dollar på interbankmarkedet kan gøre, at banken ikke behøver at låne mere end en dollar
fra centralbanken for at opfylde kravene. Konsekvens 1 viser dermed intervallet for, hvori
ligevægtsrenterne vil ligge fra sætning 3.2.

Hvis LCR-kravet ikke er et problem for bankerne at opfylde, svarer modellen til en standard
Poole model. I konsekvens 2 er ligevægten det samme i en Poole model som i en model uden
LCR-krav, og præmien er her nul i ligevægt.

Konsekvens 2: Det antages, at θX < θD. Hvis

Tæller i ε̂∗(3.18)︷ ︸︸ ︷
C + (1− θD)K + θDR ≥ 0 er

renten i overnight interbankmarkedet givet ved:

r∗ = rR + (rX − rR)(1−G[ε∗K ]) ≡ rP

og hvis r∗T = r∗ er præmien nul.

Når LCR-overskuddet C er tilstrækkelig stort, vil LCR-kravet ikke påvirke ligevægtsren-
terne. Hvorimod hvis overskuddet C er mindre end grænsen givet i konsekvens 2, vil LCR-
kravene påvirke ligevægtsrenterne. Hvis der ikke er nok LCR-overskud, vil bankerne være
nødsaget til at låne fra centralbanken for at opfylde kravet. Fra sætning 3.2 vides det, at
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ligevægtsrenterne påvirkes gennem de kritiske værdier, og når balancen ændres, vil lige-
vægtsrenterne derigennem blive ændret.

Konsekvens 3 siger, at ved indførelse af LCR, vil prisen på overnight-ligevægtsrenten være
mindre end i en standard Poole model, og ligevægtsrenten for langfristede lån vil være højere
end i en standard Poole model.

Konsekvens 3: Det antages, at θX < θD. Hvis C + (1− θD)K + θDR < 0 vil
ligevægtsrenterne opfylde r∗ < rP og r∗T > rP , hvilket gør, at præmien > 0.

Præmien bruges til at øge bankens LCR og hjælpe med at opfylde de lovmæssige krav.
Det gør, at når LCR-kravet indføres, vil risikopræmien stige for at opfylde kravet. Dermed
vil en indførelse af LCR gøre, at ligevægtsrenterne ændres fra standard Poole model, hvor
ligevægtsrenterne er ens, til en model hvor LCR-kravet styrer præmien og ligevægtsrenterne.

Fra de tre konsekvenser vides det, at LCR-kravet vil påvirke ligevægtsrenterne, og hvilket
interval renterne vil ligge i. Det, at ligevægtsrenterene påvirkes, gør, at pengepolitikken vil
blive påvirket, da renterne sættes fra centralbanken. Den måde, centralbanken kan forsøge
at styre renterne på ved indførelse af LCR-kravet, er gennem de åbne markedsoperationer.

3.9 Åbne markedsoperationer

I en standardmodel uden LCR-krav er ligevægtsrenten på overnightlån afhængig af den sam-
lede mængde reserver R i bankens balance. Dette gør sig også gældende i denne model, når
likviditetsoverskuddet C er tilstrækkelig stort. I konsekvens 2 ses det, at den eneste kritiske
værdi, der påvirker ligevægtsrenterne, er den kritiske værdi for reservekravet, ε∗K . Fra lig-
ning (3.18) fremgår det, at ε∗K kun påvirkes af reserver R. Man kan derved via ændringer i
reserver undersøge, hvordan reserverne påvirker ligevægtsrenterne. Man ser dermed kun på,
hvordan ændringer i reserver i åbne markedsoperationer påvirker og ikke andre elementer
fra bankens balance.

Pengepolitikken påvirkes via de åbne markedsoperationer. Der gør, at centralbanken kan
påvirke de pengepolitiske renter og reserver gennem markedsoperationerne. Markedsopera-
tioner bruges til at påvirke likviditeten på markedet eller renteniveauet. Markedsoperationer
er operationer, hvor der tilføres eller fjernes likviditet på markedet, eller de pengepolitiske
renter kan ændres.
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Når LCR-kravene er indført, kan de nye balanceposter ændre bankernes incitamenter i in-
terbankmarkedet for at opfylde LCR. I denne model er det muligt at opdele centralbankens
operationer i forskellige dimensioner og se de forskellige effekter på ligevægtsrenterne. Der
undersøges, hvordan effekten af direkte køb/salg af HQLA (level 1 aktiver) og af ikke-HQLA
(aktiver der ikke indgår i level 1 eller 2) påvirker ligevægtsrenterne.

Før interbankmarkedet åbner, går centralbanken ind med markedsoperationer og er derigen-
nem med til at bestemme bankernes balance. Før operationerne indtræder, sættes balancens
elementer til L0, B0, R0, D0 og E0. De nye reserver, der tilføjes eller fjernes i balancen, noteres
med z, og dermed fås reservebeholdningen til:

R = R0 + z

Ved hver operation undersøges det, hvordan balancen påvirkes i forhold til LCR-kravet.
Derefter analyseres, hvordan ligevægtsrenterne på interbankmarkedet, r∗ og r∗T , varierer
med størrelsen af markedsoperationen.

3.9.1 Operationer med banker vha. HQLA

I denne operation køber centralbanken obligationer af bankerne, dette giver følgende start-
balance og LCR:

Aktiver Passiver

Udlån L0 Indlån D0

Obligationer B0 − z
Reserver R0 + z Egenkapital E0

Tabel 3.5: Startbalance HQLA

⇒ LCRz = B0−z+R0+z
θDD0

= LCR0 (3.21)

I tabel 3.5 indgår den nyoprettede reserve z som en positiv værdi under reservebehold-
ningen og som en negativ værdi under obligationsbeholdningen, da banken sælger ud af
sine obligationer (HQLA level 1 aktiver) for at modtage kontanter. LCR bliver dermed ikke
påvirket af markedsoperationen, da et HQLA sælges, og et nyt HQLA modtages.

Eksempel:
For at undersøge påvirkningen af ligevægtsrenterne fra denne operation, ses der på et nu-
merisk eksempel. Værdierne er givet for renten på overskydende reserver, renten på lån fra
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centralbanken, reservekravet til dagen, raten på indlån, raten på lån fra centralbanken og
betalingschokket:

rR = 2%, rX = 4%, K = 0, θD = 10%, θX = 0 and εi ∼ N(0, 1)

Værdierne er sat i forhold til en operation med korridorbredde på 200 basispoint. Korridor
er en variabelt forrentet obligation med en cap og et floor. Det betyder, at renten kun kan
bevæge sig inden for disse to værdier. De to renter sættes som en ”korridor”, hvor ligevægts-
renterne vil bevæge sig i. Man laver typisk en målesat i et korridorsystem, man prøver at
ramme efter. Målesatsen i et korridorsystem er ofte midten af korridoren. Her bruges mar-
kedsoperationer til at ændre reservebeholdningen, så markedsrenten er så tæt som muligt på
det mål, der er sat. Tilbagebetalingsraterne for henholdsvis indlån og centralbanken er sat
til minimumsstandarderne fra BIS [2, BIS 2013]. Derudover sættes R0 = 0, så man starter i
en afbalanceret situation, hvor reserver er lig den samlede mængde af krævede reserver K.
Dermed ændres ligevægtskriterierne fra ligning (3.18) til ligning (3.22)-(3.24):

ε∗K = R−K ⇒ ε∗K = R0 + z −K ⇒ ε∗K = z (3.22)

ε∗C =
R + C

1− θD
⇒ ε∗C =

R0 + z + C0 − z
1− θD

⇒ ε∗C =
0 + z + C0 − z

1− 0, 1
⇒ ε∗C =

C0

0, 9
(3.23)

ε̂∗ =
C + (1− θX)K + θXR

θX − θD
⇒ ε̂∗ =

C0 − z + (1− θX)K + θX(R0 + z)

θX − θD
⇒

ε̂∗ =
C0 − z + (1− 0)0 + 0(0 + z)

0− 0, 1
⇒ ε̂∗ =

z − C0

0, 1
(3.24)

Den kritiske værdi for reservekravet afhænger kun af z tilstrømning af nye reserver. Den
kritiske værdi for LCR-kravet afhænger af likviditetsoverskuddet inden operationen og stør-
relsen på tilbagebetalingsraten for indlån. ε̂∗ afhænger af tilstrømningen af reserver, likvi-
ditetsoverskuddet inden operationen og tilbagebetalingsraten for indlån.
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Ligevægtsrenterne ændres som funktion af tilstrømning af reserver z, hvilket ses i figur
3.2.
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Figur 3.2: Effekten af åbne markedsoperationer med HQLA (egen tilvirkning)

I figur 3.2 (a) har bankerne et stort likviditetsoverskud med C0 = 2. Det gør, at det
aldrig bliver et problem at opfylde LCR-kravet. Her gælder konsekvens 2 for alle værdier
af z, og ligevægtsrenten på langfristede lån er lig ligevægtsrenten på overnightlån. Effekten
af de åbne markedsoperationer er som i en standard Poole model, og der er ingen præmie.
Ligevægtsrenterne er i denne situation i midtpunktet af korridoren, når tilstrømningen af
nye reserver er nul, hvilket ofte er målet i et korridorsystem. I (b) er likviditetsoverskuddet
mindre, og er her på C0 = 1. Når reservetilstrømningen øges, vil der komme en forskel
mellem ligevægtsrenterne, og der vil opstå en præmie. Ligevægtsrenten for overnightlån vil
være mindre end i (a), og rammer floor-grænsen på rR = 2%, mens ligevægtsrenten for
langfristede lån vil være større, dermed indtræder konsekvens 3. I (c) og (d), hvor likvidi-
tetsoverskuddet er på nul eller negativt, er virkningen forstærket i forhold til (b). Forskellen
mellem ligevægtsrenterne indtræder ved mindre værdier af z, og præmien forhøjes jo større
forskellen bliver på ligevægtsrenterne. I (d) ligger overnight-ligevægtsrenten i de fleste af z
værdierne på floor-grænsen, hvor der kræves en stor mængde reserver for at kunne løfte den
højere op. Ligevægtsrenten for langfristede lån ligger tæt på cap-grænsen ved rX = 4% for
alle værdier af z.
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Denne operation ændrer ikke på beholdningen af HQLA, men ændrer positioneringen i ba-
lancen til at holde flere reserver. Dermed vil sandsynligheden for at opfylde LCR-kravet
være uændret, mens sandsynligheden for ikke at opfylde reservekravet falder.

3.9.2 Operationer med banker vha. ikke-HQLA

I denne operation køber centralbanken lån eller andre ikke-HQLA fra bankerne. Dette giver
følgende startbalance og LCR:

Aktiver Passiver

Udlån L0 − z Indlån D0

Obligationer B0

Reserver R0 + z Egenkapital E0

Tabel 3.6: Startbalance ikke-HQLA

⇒ LCRz = B0+R0+z
θDD0

> LCR0 (3.25)

Balancen i tabel 3.6 har samme størrelse som balancen i tabel 3.5, hvor operationerne
skete ved hjælp af HQLA. Forskellen i de to balancer er, at den nye reservetilstrømning z
kommer fra udlån, hvor de før kom fra obligationer. Det gør, at HQLA-beholdningen øges
i denne balance, og LCR stiger med denne operation, da ændringen ikke påvirker behold-
ningen af NCOF. Ved at tilføje reserver til balancen ved køb af ikke-HQLA medfører det,
at sandsynligheden for at opfylde LCR-kravet bliver større. Det gør, at efterspørgslen efter
interbanklån bestemmes fra opfyldelsen af reservekravet, hvilket vil mindske præmien. Hvis
centralbanken i stedet går ind og sælger udlån til bankerne, hvilket de vil købe med deres
kontanter i reservebeholdningen, vil det medføre at sandsynligheden for at opfylde LCR-
kravet falder.

Eksempel:
Der tages udgangspunkt i de samme værdier som ved markedsoperationer med HQLA. Li-
gevægten for de kritiske værdier ændres også her fra ligning (3.18) til ligning (3.26)-(3.28):

ε∗K = R−K ⇒ ε∗K = R0 + z −K ⇒ ε∗K = z (3.26)

ε∗C =
R + C

1− θD
⇒ ε∗C =

R0 + z + C0

1− θD
⇒ ε∗C =

0 + z + C0

1− 0, 1
⇒ ε∗C =

z + C0

0, 9
(3.27)
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ε̂∗ =
C + (1− θX)K + θXR

θX − θD
⇒ ε̂∗ =

C0 + (1− θX)K + θX(R0 + z)

θX − θD
⇒

ε̂∗ =
C0 + (1− 0)0 + 0(0 + z)

0− 0, 1
⇒ ε̂∗ =

C0

−0, 1
(3.28)

Den kritiske værdi for reservekravet afhænger også her kun af z og derigennem kun af til-
strømning af nye reserver. Den kritiske værdi for LCR afhænger af likviditetsoverskuddet
inden operationen, tilstrømning af nye reserver og størrelsen på tilbagebetalingsraten for
indlån. ε̂∗ afhænger af likviditetsoverskuddet inden operationen og tilbagebetalingsraten for
indlån.

I figur 3.3 illustreres, hvordan ligevægtsrenterene påvirkes ved størrelsen af de åbne mar-
kedsoperationer z med ikke-HQLA.
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Figur 3.3: Effekten af åbne markedsoperationer med ikke-HQLA (egen tilvirkning)

Figur 3.3 (a) har et stort likviditetsoverskud som i figur 3.2 (a), og ligevægtsrenterne
bevæger sig ens som i standardmodellen hvor præmien er på nul. I (b) er likviditetsover-
skuddet mindre. Det gør, at nogle banker vil opleve ikke at kunne opfylde LCR-kravet, hvis
centralbanken går ind og fjerner en betydelig del af reserverne ved salg af udlån til banker-
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ne. Når dette gælder vil konsekvens 3 opstå, og ved tilstrækkelig negative værdier af z vil
overnight-renten være mindre end i standardmodellen, og der vil opstå en præmie. Når først
præmien er opstået, vil et yderligere fald i reserver ikke påvirke overnight-ligevægtsrenten,
men være konstant på det niveau, det er faldet til. I (c) er likviditetsoverskuddet nul, hvil-
ket gør at overnight-ligevægtsrenten falder til et lavere niveau ved alle negative værdier
af z, men igen er konstant efter faldet. Præmien er også betydeligt større end i (b). I (d)
er der likviditetsunderskud, hvilket gør at overnight-ligevægtsrenten ved alle værdier af z
ligger tæt på floor-grænsen på rR = 2%. Der er ingen operation, der kan gøre, at overnight-
ligevægtsrenten handler til midtpunktet af korridoren, som man ellers så i figur 3.2.

Forskellen i de to figurer er store, da der opstår en præmie ved høje værdier af z i figur
3.2 og ved lave værdier i figur 3.3. Det betyder, at rentekurven har tendens til at stige, når
centralbanken tilføjer reserver ved operationer med HQLA, men tendens til at falde, når re-
server tilføjes ved operationer, der ikke er HQLA. Reaktionen fra overnight-ligevægtsrenten
sker ved væsentligt mindre ændringer i likviditeten i operationer uden HQLA. Hvis der be-
nyttes HQLA i operationerne, vil overnight-ligevægtsrenten reagere på ændringer i reserver
z, når der er risiko for, at banken ikke kan opfylde LCR-kravet. Når det ikke er HQLA, der
benyttes i operationen, vil overnight-ligevægtsrenten ikke reagere på størrelsen af operation-
en, men være konstant på det niveau, den er faldet til.
Ved bruge af HQLA i operationen, er det altid muligt at få overnight-ligevægtsrenten til
midtpunktet af korridoren uanset likviditetsbeholdningen for banksystemet. Hvilket ikke
var muligt i figur 3.3 (d) med operationer uden HQLA.

3.10 Konklusioner fra grundmodellen

I denne model er det blevet vist, at LCR-kravet vil ændre på bankernes efterspørgsel efter
likvide aktiver og dermed deres adfærd på pengemarkedet. LCR-påvirkningen afhænger af
bankens likviditetsposition i banksystemet. En bank med et stort likviditetsoverskud vil
blive påvirket meget lidt eller slet ikke af LCR-kravet. Hvis bankerne får problemer med at
opfylde LCR-kravet, vil ligevægtsrenterne ændre sig betydeligt, da handlen på interbank-
markedet vil udeblive, og pengepolitikken vil dermed gå hen og blive påvirket derigennem.
Grunden til, at pengepolitikken påvirkes, er, at når LCR-kravet er indført, vil påvirkningen
fra de åbne markedsoperationer, som centralbanken udfører, være afhængige af størrelsen
på markedet, der opereres i, og hvordan det er struktureret. I denne model er centralbanken
nødt til at overveje, hvordan en operation vil påvirke alle dele af bankernes balancer, der
indgår i LCR, da køb af HQLA har tendens til at påvirke overnight-ligevægtsrenten og der-
med gøre den korte ende af rentekurven stejlere, hvor ikke-HQLA giver en lille eller ingen
ændring i overnight-ligevægtsrentekurven. De markedsoperationer, centralbanken benytter
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sig af, for at styre pengepolitikken i forhold til likviditeten på markedet og de pengepoliti-
ske renter, påvirkes gevaldigt af indførelsen af LCR-kravene. Centralbanken bør derfor være
opmærksom på en del ting i forhold til LCR-kravene og overveje, hvordan det vil påvirke
implementeringen af pengepolitikken.

Basel III og CRD-IV tillader blandt andet centralbanken, at i de markeder, hvor der ik-
ke er nok HQLA, er det muligt at medregne Committed Liquidity Facility (CLF) som en
del af HQLA. På den måde kan centralbanken gå ind og tilbyde et aktiv til de markeder,
hvor der ikke er nok likviditet. På den måde kan man undgå, at de pengepolitiske renter
gennem markedsoperationer påvirkes alt for meget af indførelsen af LCR-kravet.

Jeg vil derfor i det næste afsnit undersøge, hvordan CLF påvirker markedet og ligevægts-
renterne i en model, hvor der ikke er nok HQLA på markedet. I den udvidede model vil jeg
først vise, hvordan HQLA vælges, når der ingen LCR-krav er, og derefter hvordan HQLA
vælges med LCR-krav i et henholdsvis stort og lille obligationsmarked. Til sidst vil jeg vise,
hvordan centralbanken kan tilføje CLF til et lille obligationsmarked (hvor der er mangel
på HQLA level 1 aktiver), så bankerne med køb af CLF-rettigheder fra centralbanken kan
opfylde LCR-kravet.

Del III

4 Udvidelse af grundmodellen

Basel Komitéen foreslår centralbanken i forhold til LCR-kravene, at der, hvor der ikke er
nok HQLA, kan Committed Liquidity Facility (CLF) blive medregnet som en del af HQLA.
I nogle banksystemer er der ikke nok HQLA til at imødekomme LCR-kravene, herunder Au-
stralien, Sydafrika og Danmark. Problematikken i Danmark er, at der ikke er nok statsob-
ligationer i forhold til, at de finansielle institutioner skal holde en stor mængde for at opfylde
LCR-kravet. Det gør, at man kan stille spørgsmålstegn ved, om de danske statsobligationer
er likvide, hvis alle de finansielle institutioner holder dem, og der dermed ingen køb og salg
er af dem på markedet.

I grundmodellen blev det undersøgt, hvordan LCR-kravet påvirkede pengepolitikken gen-
nem interbankmarkedet. I udvidelsen af grundmodellen ses der på markeder, hvor der ikke
er nok HQLA. Der undersøges, hvordan indførelse af CLF mindsker effekten af, at LCR-krav
kan medføre en likviditetspræmie og skubbe den korte rente ned. Fokus i denne model [4,
Bech og Keister] er, hvordan bankernes valg af aktiver påvirkes af likviditetskravene og deri-
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gennem sammensætningen af likviditetsbeholdningen. Der introduceres to nye elementer til
modellen (1) bankernes aktiver i balancen er endogene ikke faste værdier og (2) centralbank-
en sælger CLF. I denne model er man ikke interesseret i interbankmarkedet, men hvordan
LCR-kravet påvirker markeder, hvor der ikke er nok HQLA, og hvordan indførelsen af CLF
kan afhjælpe disse markeder.

4.1 Committed Liquidity Facility (CLF)

Committed Liquidity Facility (CLF) er et aktiv centralbankerne kan sælge til bankerne
i de markeder, hvor der ikke er nok HQLA. For at købe CLF-rettigheden betales der et
gebyr, φ, til centralbanken. φ(F ) er en ikke-aftagende prisfunktion, der angiver gebyret, som
centralbanken vil opkræve for CLF-rettigheder. Bankerne kan købe mængden F i af CLF-
rettighederne fra centralbanken, hvis de mangler HQLA for at opfylde LCR-kravet. Der
fokuseres på et design for CLF-rettighederne med en fast pris på hver enkel facilitet. Det vil
sige, at banken kan købe så mange CLF-rettigheder, som de vil til et fast gebyr φ på hver
enkel facilitet. Dermed koster hver enkel CLF-rettighed F et gebyr på φ. Grunden til, jeg har
valgt kun at fokusere på dette, er, at bankerne kan købe den mængde, de måtte have brug
for for at opfylde LCR-kravet til et fast gebyr. Dette vælges frem for muligheden for at købe
en fast mængde, som muligvis er en del større, end hvad de finansielle institutioner måtte
mangle for at opfylde LCR-kravet. Jeg ser det derfor som mere interessant at undersøge, til
hvilket gebyr φ bankerne er interesserede i at købe CLF-rettigheder frem for en fast mængde
og et variabelt gebyr.

4.2 Bankerne

I det følgende afsnit vil den udvidede models delelementer i forhold til bankerne introduceres.
Ved at gøre aktivsiden endogen og tilføje CLF-rettigheder til modellen ændres bankernes
balance i forhold til grundmodellen, og dermed vil reserve- og LCR-kravet, lånestørrelsen
fra centralbanken og bankens profit ændre sig i forhold til grundmodellen.

4.2.1 Balance og faser i perioden

Modellen foregår stadig over en periode på en dag, men modellen er opdelt i fire faser. Bank
i starter perioden med følgende balance:
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Aktiver Passiver

Udlån Li Indlån D
Obligationer Bi

Reserver Ri Egenkapital E

Tabel 4.1: Start balance

Passivsiden består af indlån D og egenkapitalen E, der begge tages for givet for at
simplificere modellen. Aktivsiden består af udlån, obligationer og reserver, som alle tre er
endogene i modellen. I den første fase vælger bankerne deres mængde af ressourcerne udlån,
obligationer og reserver. Dette gøres for at finde frem til den rette portefølje af aktiver for
banken i forbindelse med opfyldelse af reserve- og LCR-kravet, samt maksimere bankens
profit. I den anden fase tilbyder centralbanken, at bankerne kan købe CLF-rettigheder, hvis
banken ikke har mulighed for at finde nok HQLA i markedet. F i betegner den mængde
af CLF-rettigheder, som bank i køber af centralbanken for at opfylde LCR-kravet. I den
tredje fase er markedet lukket og det er dermed ikke muligt at købe CLF-rettigheder mere.
Når markedet er lukket, oplever hver bank et betalingschok, hvor mængden εi af kundens
indskud bruges til betaling i en anden bank som i grundmodellen, og der gælder de samme
betingelser for betalingschokket i denne model. I den fjerde og sidste fase vurderes størrel-
sen på betalingschokket, da den afgør, om banken skal låne fra centralbanken for at opfylde
reserve- og LCR-kravet. X i ≥ 0 betegner det lånte beløb fra centralbanken som i grundmo-
dellen. Det antages, at banken altid har tilstrækkelig sikkerhed i form af Li, og kan dermed
låne så meget, der er nødvendigt af centralbanken til at opfylde de lovmæssige krav. Bank
i’s balance ultimo når dagen er slut:

Aktiver Passiver

Udlån Li Indlån D − εi
Obligationer Bi Lån fra centralbanken X i

Reserver Ri − εi +X i Egenkapital E

Tabel 4.2: Balance i slutningen af dagen

Aktivsiden består af udlån Li, obligationer Bi og reserver, som består af reserver Ri,
betalingschokket εi og et eventuelt lån fra centralbanken X i. Passivsiden består af indlån D
fratrukket betalingschokket εi, eventuelt lån fra centralbanken X i, samt egenkapitalen E.
Grunden til F i ikke indgår i balancen er, at det er et specielt produkt udstedt af central-
banken, hvis obligationsmarkedet ikke er stort nok. I figur 4.1 er forløbet med de fire faser
i perioden skitseret, hvor man kan se, hvilke parametre, der bliver påvirket i hver fase:
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Figur 4.1: Tidslinje over de fire faser

4.2.2 Reservekravet

Da balancen har ændret sig i forhold til grundmodellen, går det også ind og påvirker, hvordan
reservekravet ser ud, da man i udvidelsen ikke har interbanklånene som en separat postering
i balancen, og derfor bliver der ikke lagt særlig vægt på disse lån i modellen. Reservekravet
for udvidelsen er opstillet i ligning (4.1).

Ri − εi +X i ≥ K ≡ 0 (4.1)

Venstresiden af bankens reservebeholdning i slutningen af perioden indeholder i denne mo-
del reserver, betalingschok og lån fra centralbanken. Højresiden af kravet for perioden K,
som her sættes til 0. Det betyder, at der ingen reservekrav er. Ligning (4.1) kræver, at hver
bank ikke har overtræk på reservekontoen i slutningen af perioden. Grunden til, at reser-
vekravet sættes til nul, er, at det ikke er det, der har fokus i modellen. Det interessante at
undersøge er, hvordan LCR-kravet påvirker porteføljevalget i et henholdsvis stort og lille
obligationsmarked. Derfor er det eneste krav til reservebeholdningen, at der ikke må være
overtræk. Hvis der er overtræk, vil banken låne X i af centralbanken, for at sikre at (4.1)
holder. Bankerne ønsker at låne så lidt som muligt fra centralbanken, men stadig opfylde
kravet. X i

K betegner minimumsbeløbet banken må låne fra centralbanken for at opfylde
reservekravet fra (4.1):

X i ≥ εi −Ri ⇒
X i
K ≡ max {εi −Ri, 0}

(4.2)

Når funktionen er negativ, og bankerne dermed har en større mængde reserver, end det
betalingschok der indtræder, vil bankerne ikke låne fra centralbanken, da reservekravet er
opfyldt.
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4.2.3 LCR-kravet

For at opfylde LCR-kravet kræves en vis mængde HQLA. Hvis der ikke er nok af HQLA på
markedet, er det her bankerne kan gå ind og købe CLF-rettigheder fra centralbanken for at
opfylde kravet. LCR for denne model ser dermed således ud:

LCRi =
HQLA

NCOF
=
Bi +Ri − εi +X i + F i

θ(D − εi)
≥ 100% (4.3)

Tælleren er beholdning af højkvalitetes likvide aktiver (HQLA), som her består af obligation-
er, reservebeholdningen ved slutningen af dagen og købte CLF-rettighederne for opfyldelse
af LCR-kravet. Nævneren er 30 dages netto udgående pengestrømme (NCOF) under stress-
scenarie, hvilket her svarer til en tilbagebetalingsrate θ > 0 af bankens indlån multipliceret
med indlån og betalingschokket. Ved at øge F i og købe CLF-rettigheder, vil man opnå
samme effekt på bankens LCR som ved at holde flere obligationer, da begge aktiver er en
del af HQLA. Banken skal opfylde LCR-kravet. Hvis der ikke er nok HQLA på markedet til
at kunne øge obligationsbeholdningen, vil man kunne købe CLF-rettigheder. Hvis der ikke
købes nogle CLF-rettigheder vil F i være nul og dermed udgå fra ligning (4.3). X i

C betegner
minimumsbeløbet, banken må låne fra centralbanken, efter markedet er lukket for at opfylde
LCR-kravet (4.3):

Bi +Ri − εi +X i + F i

θ(D − εi)
≥ 100%

Bi +Ri − εi +X i + F i ≥ θ(D − εi)⇒

X i ≥ θ(D − εi)−Bi −Ri + εi − F i ⇒

X i
C ≡ max

{
(1− θ)εi + θD −Bi −Ri − F i, 0

}
(4.4)

4.2.4 Lån fra centralbanken

Ved ændringerne i reserve- og LCR-kravet vil den samlede låntagning fra centralbanken også
ændres. Den samlede låntagning betegnes X i, og er den mængde, som banken låner for at
opfylde begge krav:

X i = max
{
X i
K , X

i
C

}
X i = max

{
εi −Ri, (1− θ)εi + θD −Bi −Ri − F i, 0

}
(4.5)

Hvis værdierne for reserve- og LCR-kravet er negative, er begge krav opfyldt, og bank i er
ikke tvunget til at låne fra centralbanken for at opfylde kravene.
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Betalingschokket er inddelt i nogle kritiske værdier for at opfylde de forskellige krav. For at
opfylde reservekravet vil bank i låne fra centralbanken, når εi > εiK og er givet ved:

εiK ≡ Ri (4.6)

Den kritiske værdi for reservekravet er kun afhængig af reserver. Så jævnfør reservekravet
(4.1) vil mængden af reserver og størrelsen på betalingschokket have betydning for, om bank
i skal låne fra centralbanken for ikke at have overtræk på reservebeholdningen. Hvis beta-
lingschokket εi er større end den kritiske værdi for reservekravet εiK , vil bank i skulle låne
mængden X i

K fra centralbanken for at opfylde reservekravet.

For at opfylde LCR-kravet vil bank i låne fra centralbanken, når εi > εiC og er givet ved:

0 = (1− θ)εi + θD −Bi −Ri − F i ⇒

(1− θ)εi = Bi +Ri + F i − θD ⇒

εiC ≡
Bi +Ri + F i − θD

1− θ
(4.7)

Den kritiske værdi for LCR-kravet er afhængig af obligationsbeholdningen, reserver, CLF-
rettigheder, indlån og tilbagebetalingsraten. Når betalingschokket εi er større end den kri-
tiske værdi for LCR-kravet εiC , vil bank i skulle låne mængden X i

C fra centralbanken for
at opfylde LCR-kravet. Figur 4.2 illustrerer, hvornår man skal låne fra centralbanken for at
opfylde reserve- og LCR-kravet i forbindelse med de tilhørende kritiske værdier:

Figur 4.2: Bank i’s lån fra centralbanken (egen tilvirkning)

I figur 4.2 er hældningen for den kritiske værdi af LCR-kravet (den røde linje) 1 − θ,
og igen 1 for den kritiske værdi er reservekravet (den blå linje). Som i figur 3.1 (a) gælder
det, at når εiK < εiC , vil LCR-kravet altid være opfyldt, når reservekravet opfyldes. I 4.2
(b) gælder det, at hvis betalingschokket ligger i intervallet [εiC , ε̂

i] vil det beløb, der lånes
fra centralbanken, bestemmes ud fra kravet om at opfylde LCR. Her vil reservekravet være
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mindre end LCR-kravet og vil dermed automatisk blive opfyldt. Hvis betalingschokket εi er
større end ε̂i, vil lånet fra centralbanken bestemmes ud fra kriteriet om at opfylde reserve-
kravet. Der, hvor lånet skifter, i forhold til hvilket krav lånet fra centralbanken bestemmes
ud fra, hvoraf det andet krav også vil blive opfyldt, er i skæringen mellem de to krav. Den
kritiske værdi for ε̂i:

X i
K = X i

C

εi −R = (1− θ)εi + θD −Bi −Ri − F i ⇒

εi − (1− θ)εi = R + θD −Bi −Ri − F i ⇒

ε̂i =
θD

i −Bi − F i

θ
(4.8)

Den kritiske værdi ε̂i er bestemt fra størrelsen af obligationer, køb af CLF-rettigheder, ind-
lån og tilbagebetalingsraten.

Med de nye reserve- og LCR-krav, samt lånestørrelsen for denne model, er det nu muligt at
opstille den profit, bank i ønsker at maksimere.

4.2.5 Bankens profit

Bank i ønsker at maksimere deres profit. For at kunne opstille profitten for perioden, antages
der følgende om de forskellige renter og om CLF-rettigheder:

Tjenes Betales
rL ∼ Udlån rD ∼ Indlån
rB ∼ Obligationer rX ∼ Strafrenten for centralbank lån
rR ∼ Overskydende reserver φ ∼ Gebyret for at købe CLF

Tabel 4.3: Rente og gebyr oversigt

Det gælder her som i grundmodellen, at når banken låner fra centralbanken, betales der
en strafrente rX , hvor rX > rR. Forskellen på grundmodellen og udvidelsen ved opstillelse af
profitten er, at man vælger at tage højde for kredit- og likviditetsrisiko. Dette gøres ved at
indføre en fast præmie τ , hvor fordelen ved at optage lån er givet ved rL − τ . Det antages i
modellen, at obligationer og reserver er kortfristede risikofrie aktiver, det vil sige, præmien
på disse aktiver er nul. Størrelsen på gebyret på CLF-rettigheder er ikke fastsat endnu,
derfor noteres φ i profitten og ikke φ. Dermed fås bank i’s profit for perioden til:

πi(εi) = (rL − τ)Li + rBB
i − rD(D − εi)− φF i

+rRmax {Ri +X i − εi, 0} − rXX i
(4.9)
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Mængden af CLF-rettigheder påvirker to steder i (4.9), (1) skaber udgift på φF i og (2)
nedsætter potentiel mængde afX i, der lånes fra centralbanken, da man med CLF-rettigheder
går ind og øger sin mængde af HQLA.

4.2.6 Forventet profit

Ved hjælp af antagelsen om, at forventningen til betalingschokket er nul, E[εi] = 0, og
ligning (4.9) kan bank i’s forventet profit omskrives til:

E[πi] = (rL − τ)Li + rBB
i − rDD − φF i + rRR

i

−(rX − rR)E
[
max

{
εi −Ri, (1− θ)εi + θD −Bi −Ri − F i, 0

}] (4.10)

Grunden til εi stadig indgår i det led, hvor den største værdi findes, når forventningen om,
at εi = 0 er for at illustrere, at det er X i fra ligning (4.5). Ligning (4.10) kan yderligere
omskrives til ligning (4.11) ved at benytte sig af ligning (4.5), størrelsen af lånet X i fra
centralbanken.

E[πi] = (rL − τ)Li + rBB
i − rDD − φF i + rRR

i

−(rX − rR)

 1(εiC<ε
i
K)

∫ ε̂i
εiC

(
(1− θ)εi + θD −Bi −Ri − F i

)
dG[εi]

+
∫∞

max{εiK ,ε̂i} (εi −Ri) dG[εi]

 (4.11)

1 er indikatorfunktionen, der har værdien 1, hvis udtrykket i parentesen er sandt og nul
ellers. Det vil sige, når betalingschokket ligger i dette interval, integreres kravet om at op-
fylde LCR, som er den lille trekant, der ligger i intervallet [εiC , ε̂

i] i figur 4.2 (b). Det andet
intergrale ligger i intervallet [max {εiK , ε̂i} ,∞], og er i figur 4.2 (b) området fra [ε̂i,∞]. I
figur 3.1 (a) er det området fra [εiK ,∞]. Begge steder integreres kravet om at opfylde re-
servekravet, hvoraf LCR-kravet også vil blive opfyldt. Det vil sige, at i det første intergrale
er LCR-kravet det strengeste krav, og i det andet intergrale er reservekravet det strengeste
krav. Man vil altid vælge lånet fra centralbanken ud fra opfyldelse af det strengeste krav,
hvoraf det andet krav også vil blive opfyldt.

I fase I og II af perioden vil banken forsøge at maksimere (4.11) ved at sammensætte den
rette portefølje af udlån, obligationer og reserver, samt købe CLF-rettigheder, hvis dette er
nødvendigt for at opfylde LCR-kravet. I afsnit 4.4 og 4.5 vil den optimale mængde af ob-
ligationer og reserver bestemmes i fase I, og den optimale mængde af CLF-rettigheder i fase
II bestemmes. Først vil markedet for henholdsvis reserver og obligationer blive gennemgået.

42



4.3 Markedet

Det antages, at de markeder, bankerne handler på i den første fase, er konkurrencedygtige
og fungerer uden friktioner. Det antages også, at lånemarkedet er passivt, og bankerne kan
dermed tage den mængde lån, de ønsker til ligevægtsrenten r∗L.

4.3.1 Markedet for reserver

For at simplificere modellen antages det, at centralbanken sætter det samlede udbud af
reserver lig den krævede mængde af reserver R = K = 0. Hvis der ikke var LCR-krav,
ville man via pengepolitikken kunne styre overnight-renten til centralbankens midtpunkt af
korridoren [rR, rX ] som målesats. Midtpunktet i denne model defineres til:

r ≡ rX + rR
2

(4.12)

Uden LCR-kravet ville r være den korte risikofrie rente i økonomien.

4.3.2 Obligationsmarkedet

Et vigtigt mål for denne model er at bestemme, hvordan den mængde obligationer, som
bankerne holder, afhænger af LCR-kravet og udformningen af CLF. De obligationer, der
ikke holdes af banker, holdes af andre finansielle institutioner, husholdninger og udenlandske
investorer og kaldes her ikke-banker. Det antages, at mængden af obligationer i økonomien
er fastsat til B. Efterspørgslen fra ikke-banker er en kontinuerlig svagt voksende funktion
af renten rB. Det vil sige, at udbuddet af obligationer til banksektoren er en kontinuerlig
svagt aftagende funktion af rB. Denne udbudsfunktion betegnes som µ(B). For at forenkle
analysen tilføjes følgende betingelse for obligationsudbudsfunktionen:

µ(0) = r (4.13)

Denne antagelse gør, at hvis alle obligationer holdes uden for banksektoren, vil renten sva-
re til midtpunktet i centralbankens korridor. Hvis der ingen LCR-krav er, vil obligationer
dermed tjene det samme afkast som andre risikofrie aktiver.

Figur 4.3 viser to forskellige udbudsfunktioner af obligationer (næste side). I figuren til
venstre er der illustreret et stort og likvidt obligationsmarked. I et stort obligationsmarked
vil køb og salg fra bankerne have en lille effekt på obligationskursen. Renten på obligationen
vil være tæt på midtpunktet af korridoren, r, på de fleste obligationsbeholdninger. I figuren
til højre er udbuddet af obligationer meget mindre. I et lille obligationsmarked vil kursen
lettere blive påvirket. I et lille statsobligationsmarked, hvor banker vil forsøge at øge deres

43



mængde af statsobligationer, vil bankernes efterspørgsel sænke udbyttet af statsobligationer
i forhold til andre investeringer [14, Davis]. På et tidspunkt vil den begrænsede mængde af
statsobligationer på markedet medføre, at deres udbytte falder til et markant lavere niveau
[15, Debelle]. I afsnit 4.6, ligevægten med LCR-kravet, vil det blive vist, at effekten af at
indføre LCR-kravet i høj grad afhænger af obligationsudbuddet µ.
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Figur 4.3: Udbud af obligationer til banksystemet (egen tilvirkning)

Hvis der ikke er nok statsobligationer på markedet, vil de statsobligationer, der holdes,
få et markant lavere udbytte end andre aktiver på markedet. Hvis alle statsobligationer hol-
des, er der heller ikke noget marked, og de kan risikere at blive ilikvide. Man er derfor nødt
til i små statsobligationsmarkeder at gå ind og godkende andre aktiver til HQLA. Dette
kunne ske ved at indføre et haircut på realkreditobligationer og lade dem indgå som HQLA.
Ellers kan man gøre som i denne model, hvor centralbanken sælger CLF-rettigheder, som
indgår i HQLA. I afsnit 6.2 vil jeg undersøge, hvordan indførelsen af realkreditobligationer
kan afhjælpe et lille statsobligationsmarked.

I de to næste afsnit vil den optimale mængde af obligationer og reserver bestemmes i fase
I, og den optimale mængde af CLF-rettigheder i fase II bestemmes.

4.4 Efterspørgslen efter obligationer og reserver

For at kunne vælge den optimale mængde af obligationer og reserver i fase I opdeler bank i
sin balance således, at passivsiden er større end aktivsiden:

Li +Bi +Ri ≤ D + E (4.14)
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Denne betingelse bruges til at erstatte udlån Li i ligning (4.11) for at kunne fokusere på val-
get af mængden af obligationer Bi og reserver Ri. For at tage højde for indikatorfunktionen
i ligning (4.11) undersøges første ordensbetingelserne i de to integraler. Det første integrale,
der undersøges for, hvilke værdier, obligationer Bi og reserver Ri skal være, er som i figur 4.2
(b), hvor εiC < εiK . Indikatorfunktionen har værdien 1 i dette område, hvis betalingschokket
er ε̂i, hvor LCR-kravet er det strengeste krav. Første ordensbetingelser (FOC) er givet ved
ligning (4.15) for obligationer Bi og ligning (4.16) for reserver Ri:

∂E[πi]

∂Bi
= −(rL − τ) + rB + (rX − rR)

(
G
[
ε̂i
]
−G

[
εiC
])

= 0 (4.15)

∂E[πi]

∂Ri
= −(rL − τ) + rR + (rX − rR)

(
1−G

[
εiC
])

= 0 (4.16)

FOC for obligationer (4.15) siger, at det marginale indkomst-tab ved at holde obligationer i
stedet for lån, rL−τ−rB, skal være lig de marginale fordele, der er ved at holde obligationer
for at opfylde LCR-kravet. Når betalingschokket εi ikke er lig ε̂i, men falder og ligger i
intervallet [εiC , ε̂

i], vil det kunne betale sig at holde en dollar mere i obligationer frem for
at låne en dollar mindre fra centralbanken for at kunne opfylde LCR-kravet. Det gør, at
banken vil spare nogle omkostninger på strafrenten (rX − rR), der er forbundet med lån
fra centralbanken. FOC for reserver (4.16) siger tilsvarende, at det marginale indkomst-tab
ved at holde reserver i stedet for lån, rL − τ − rR, skal være lig de marginale fordele, der er
ved at holde reserver for at opfylde reserve- og LCR-kravet. Når betalingschokket er større
end εiC , kan det betale sig for banken at holde en ekstra dollar i reserver og dermed låne en
dollar mindre fra centralbanken.
Det andet integrale, der undersøges, for værdierne af obligationer Bi og reserver Ri er
som i figur 4.2 (a), hvor εiC ≥ εiK . Indikatorfunktionen har værdi nul i dette område, da
max {εiK , ε̂i} = εiK . I figur 4.2 (b) er det området fra [ε̂i,∞[, hvor reservekravet er det
strengeste krav. Første ordensbetingelserne er givet ved ligning (4.17) for obligationer Bi og
ligning (4.18) for reserver Ri:

∂E[πi]

∂Bi
= −(rL − τ) + rB = 0 (4.17)

∂E[πi]

∂Ri
= −(rL − τ) + rR + (rX − rR)

(
1−G

[
εiK
])

= 0 (4.18)

FOC for obligationer (4.17) siger, at værdien ved at holde obligationer er lig værdien af at
holde lån rB = rL − τ . I dette område vil LCR-kravet være opfyldt, da kravet til reserver
er strengere og dermed gør, at begge krav vil blive opfyldt, når kravet til reserver opfyldes.
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FOC for reserver (4.18) siger, at den tabte indkomst ved at holde reserver i stedet for lån,
rL − τ = rR, skal være lig den marginale værdi af at holde reserver for at opfylde reserve-
og LCR-kravet.

Sætning 4.1 kombinerer de to tilfælde i figur 4.2 (a) og (b), som netop er blevet under-
søgt i FOC for obligationer og reserver. Grunden til, FOC værdierne findes, er, for i sætning
4.1 at kunne vælge bank i’s optimale portefølje for mængden af henholdsvis obligationer Bi

og reserver Ri i fase I af figur 4.1.

Sætning 4.1. Bank i vil vælge obligationer og reserver (Bi, Ri), så de kritiske
værdier for reservekravet εiK, LCR-kravet εiC og ε̂i, som blev defineret i ligning
(4.6)-(4.8), opfylder følgende:

rB = rR + (rX − rR)
(
1−G

[
max

{
ε̂i, εiK

}])
(4.19)

rL = rR + (rX − rR)
(
1−G

[
min

{
εiC , ε

i
K

}])
+ τ (4.20)

Sætning 4.1 giver dermed efterspørgselsfunktionen for obligationer og efterspørgselsfunk-
tionen for udlån. Efterspørgselsfunktionen for obligationer er givet ud fra den højeste værdi
mellem den kritiske værdi ε̂i og den kritiske værdi for reservekravet εiK . Efterspørgselsfunk-
tionen for udlån er afhængig af den mindste værdi af de to kritiske værdier for LCR-kravet
εiC og reservekravet εiK .

4.5 Efterspørgslen efter CLF-rettigheder

I fase II bestemmes den mængde F i ≥ 0 CLF-rettigheder bank i køber af centralbanken for
at opfylde LCR-kravet, samt maksimere profitten (4.11). I figur 4.2 (b) hvor εiC < εiK , er
LCR-kravet det strengest krav hvis εi < ε̂i. Første ordensbetingelsen for CLF-rettigheder er
givet ved:

∂E[πi]

∂F i
= −φ+ (rX − rR)

(
G
[
ε̂i
]
−G

[
εiC
])
≤ 0 (4.21)

med lighedstegn F i > 0. Når der vælges af købe CLF-rettigheder, vil værdien af ikke at
købe CLF-rettigheden være nul. Når betalingschokket er mellem εiC og ε̂i, vil køb af CLF-
rettigheder bidrage til at LCR-kravet bliver opfyldt, hvilket er det strengeste krav i dette
interval. Denne ligning bidrager med det samme som ligning (4.15), FOC for obligationer.
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Begge forsøger at øge bankens LCR så meget som muligt, og dette kan gøres ved at holde
obligationer og CLF, man vil opnå samme effekt. Banken vil vælge at købe CLF-rettigheder,
hvis gebyret φ er mindre, end det indkomst-tab der er ved at holde obligationer, rL−τ−rB.

I figur 4.2 (a), hvor εiC ≥ εiK og i figur 4.2 (b) intervallet [ε̂i,∞[, er reservekravet det
strengeste krav. Første ordensbetingelsen den marginale fordel ved at købe CLF-rettigheder
i disse områder er givet ved:

∂E[πi]

∂F i
= −φ (4.22)

Det vil aldrig være en fordel for bank i at købe CLF-rettigheder, når εiC ≥ εiK eller ved
[ε̂i,∞[. Det skyldes, at LCR-kravet altid vil blive opfyldt i denne situation, da reservekravet
er det strengeste krav. Det vil altid vil koste gebyret φ at købe ekstra CLF-rettigheder, hvil-
ket ikke kan betale sig, når ikke LCR-kravet er det strengeste krav. Derfor vil den optimale
løsning for valget af mængden, F i, der købes af CLF-rettigheder i disse tilfælde være nul,
F i = 0.

I sætning 4.2 kombineres de to tilfælde i figur 4.2 (a) og (b), som netop er blevet undersøgt i
FOC for CLF-rettigheder. Ved hjælp af FOC er det muligt at opskrive den optimale mængde
F i af CLF-rettigheder, som bank i skal købe i fase II af figur 4.1 for at opfylde LCR-kravet.

Sætning 4.2. Bank i’s efterspørgsel efter CLF-rettigheder er givet ved:

F i =


0 hvis φ > rL − τ − rB

∈ [0,∞) hvis φ = rL − τ − rB
∞ hvis φ < rL − τ − rB

 (4.23)

Sætning 4.2 viser sammenhængen mellem at købe CLF-rettigheder og holde obligationer,
det vil sige forholdet mellem gebyret φ og det indkomst-tab, der er ved at holde obligationer
rL− τ −rB. Hvis gebyret for at købe CLF-rettigheder er større, end det indkomst-tab der er
ved at holde obligationer, vil bank i ikke være interesseret i at købe nogle CLF-rettigheder,
og mængden F i vil være lig nul. Hvis gebyret på at købe CLF-rettigheder er det samme som
det indkomst-tab, der er ved at holde obligationer, er bank i indifferent omkring, hvilket et
produkt der holdes for at opfylde LCR-kravet. Hvis gebyret på at købe CLF-rettigheder er
mindre, end det indkomst-tab der er ved at holde obligationer, vil bank i købe uendeligt
mange. Det vil sige, bank i køber den mængden af CLF-rettigheder, der er nødvendig for
at opfylde LCR-kravet. Det er centralbanken, der styrer mængden af CLF-rettigheder på
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markedet jævnfør afsnit 4.1. I denne model er det antaget, at der sættes et fast gebyr for
at købe CLF-rettigheder, og at der vil være den mængde CLF-rettigheder på markedet,
bankerne måtte efterspørge.

Med valget af de optimale mængder for obligationer, reserver og CLF kan ligevægtsrenterne
opstilles og dermed sammensætningen af bankernes balance i markeder uden LCR-krav,
samt i markeder med mange og få obligationer.

4.6 Ligevægt

I dette afsnit ses der på udledningen af ligevægtsrenterne og bankens optimale portefølje-
valg i forhold til udlån L∗, obligationer B∗, reserver R∗ og CLF-rettigheder F ∗. Dette gøres
for at se, hvordan ligevægtsrenterne og valget af portefølje afhænger af LCR-kravet. Først
undersøges ligevægtsrenterne og valget af portefølje, hvor der ikke er nogle likviditetskrav.
Derefter undersøges de med indførelsen af LCR-kravet og afslutningsvist med mulighed for
at købe CLF-rettigheder, i de markeder hvor der ikke er nok HQLA.

Definitionen af ligevægt er en sammensætningen af bankens portefølje valg (L∗, B∗, R∗, F ∗),
ligevægtsrenterne (r∗L, r

∗
B) og CLF-gebyr φ∗. For at opnå ligevægt gælder følgende:

(i) (L∗, B∗, R∗, F ∗) vælges af hver bank for at maksimere bankens profit (ligning (4.11)).
Dette gøres i forhold til kravet til bankens balance givet i ligning (4.14), hvor renterne
og CLF-gebyret tages for givet.

(ii) Market-clearing:
B∗ = µ−1(r∗B) og R∗ = R = 0 (4.24)

(iii) CLF-rettigheder prissættes efter centralbankens regler jævnfør afsnit 4.1:

φ∗ = φ(F ∗) (4.25)

Ved at benytte ligning (4.24) i punkt (ii) market-clearing er det muligt at omskrive de
kritiske værdier for reservekravet, LCR-kravet og ε̂i fra ligning (4.6)-(4.8) til følgende:

ε∗K = 0, ε∗C(B∗ + F ∗) =
B∗ + F ∗ − θD

1− θ
, ε̂∗(B∗ + F ∗) = −B

∗ + F ∗ − θD
θ

(4.26)

Den kritiske værdi for reservekravet ε∗K afhænger kun af mængden på overskydende reserver,
som her er sat til nul. ε∗C og ε̂∗ er funktioner af obligationer og CLF-rettigheder (B∗ + F ∗),
der bestemmes som en del af ligevægten i punkt (i).
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4.6.1 Ligevægt uden LCR-krav

Først undersøges det, hvordan ligevægtsrenten og det optimale porteføljevalg ser ud i en
model, hvor der ingen likviditetskrav er. På den måde kan man se, hvad der sker, når LCR-
kravet tilføjes til modellen. Uden LCR-krav svarer det til, at tilbagebetalingsraten sættes
til nul, da man med LCR-kravet måler over en 30 dages periode, og dermed har et krav om,
hvor meget der skal betales tilbage over de 30 dage. Dette forsvinder i modellen, når der ikke
er likviditetskrav. Det gør, at ε∗C ≥ ε∗K = 0 fra ligning (4.26), hvilket altid er tilfældet i figur
4.2 (a), hvor reservekravet er det strengeste krav. Det betyder, at når der ingen LCR-krav
er i modellen, skal bank i kun koncentrere sig om at opfylde reservekravet givet i ligning
(4.1). I sætning 4.3 vises ligevægten i modellen uden LCR-krav.

Sætning 4.3. Uden LCR-krav er ligevægtsrenterne givet ved:

r∗L − τ = r∗B = r (4.27)

I en model uden LCR-krav, vil den korte risikofri rente være lig midtpunktet i centralbankens
korridor, r. Udlånsrenten er givet ved r∗L = r+τ , hvor τ tolkes som markedsprisen for kredit-
og likviditetsrisiko. I figur 4.4 er ligevægtsrenterne illustreret.

Figur 4.4: Ligevægt uden LCR-krav (egen tilvirkning)

Den blå linje er bankernes efterspørgsel efter obligationer fra ligning (4.19) i sætning 4.1.
Når der ingen likviditetskrav er, vil bankerne være villige til at holde obligationer, hvis afkast-
et minimum er lig den risikofri rente. Det gør, at efterspørgslen er flad og lig den risikofri
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rente r. Den røde linje er bankernes efterspørgsel efter udlån fra ligning (4.20) i sætning 4.1.
Bankerne er villige til at holde udlån, hvis nettoafkastet rL − τ ≥ r. Efterspørgselskurven
for udlån er dermed også en flad linje, hvor r∗L = r + τ . Den grønne linje er udbuddet af
obligationer til banksystemet µ(B). Der er ligevægt i modellen, når den blå og den grønne
linje skærer hinanden. Det vil sige, når udbuddet og efterspørgslen efter obligationer skærer
hinanden. I denne situation er dette i B∗ = 0. Det betyder, at når der ikke er LCR-krav,
er bankerne ikke interesseret i at holde obligationer i ligevægt. Dette gælder, da det er
antaget, at banken ikke modtager nogen form for likviditet eller anden service ved at holde
obligationer, hvorimod ikke-banker gør.
Der er flere grunde til, at man gerne vil indføre likviditetskrav til bankerne; (1) at opfordre
bankerne til at holde en mere likvid portefølje af aktiver og (2) at korrigere for eventuel
underprisning af likviditetsrisiko i markederne. Finanskrisen viste, at hvis man ikke havde
nok likviditet, kunne man risikere bankkrak. Muligheden for kredit er en vigtig del for at
holde gang i økonomien, så hvis ikke bankerne kan tilføre dette til økonomien, kan det give
store problemer. Bankerne ligger inde med en beholdning af likvide aktiver til krisetider,
men hvis der sættes et likviditetskrav fra politisk side, er der større chance for, at en bank vil
kunne klare sig i en stresset periode og dermed blive ved med at tilføje kredit til markedet
og ikke risikere at krakke. Likviditetskrav til bankerne er dermed med til at sørge for,
at bankerne ikke går konkurs, hvilket kan skabe stor uro på de finansielle markeder og i
økonomien. Likviditetskrav er dermed med til at skabe stabilitet i økonomien.

4.6.2 Ligevægt med LCR-krav

I dette afsnit undersøges det, hvordan ligevægtsrenterne og porteføljevalget ændres, når der
indføres LCR-kravet fra ligning (4.3). Her er tilbagebetalingsraten på indlån θ > 0, da der er
krav om, at en del af indlånet skal tilbagebetales i løbet af den 30 dages periode, der indgår
i LCR-kravet. I første omgang ses der bort fra muligheden om at købe CLF-rettigheder fra
centralbanken. I sætning 4.4 vises ligevægten i modellen med LCR-krav.

Sætning 4.4. I en model med LCR-krav, men uden CLF-rettigheder, er
ligevægten for obligationsbeholdningen B∗ givet ved:

µ(B∗) = rR + (rX − rR) (1−G [ε̂∗(B∗)]) (4.28)

Ligevægtsrenterne er givet ved:

r∗L = rR + (rX − rR) (1−G [ε∗C(B∗)]) + τ og r∗B = µ(B∗) (4.29)

50



Ligning (4.28) siger, at udbuddet af obligationer til banksystemet skal være lig bankernes
efterspørgsel efter obligationer B∗. Ligning (4.29) siger, at ligevægtsrenten for udlån skal
være lig efterspørgslen efter udlån. Udbuddet af obligationer afhænger af den kritiske værdi
ε̂∗ i forhold til det optimale mængde valg af obligationer B∗. Efterspørgslen for udlån af-
hænger af størrelsen på den kritiske værdi for LCR-kravet ε∗C og mængden af obligationer
B∗. Resultat af sætning 4.4 og konsekvenserne heraf er illustreret i figur 4.5.

Figur 4.5: Ligevægt med LCR-krav i et stort obligationsmarked (egen tilvirkning)

Jeg har valgt at tage udgangspunkt i nogle af værdierne fra det numeriske eksempel i
afsnit 3.9. Jeg anvender den samme strafrente rX = 4%, renten på overskydende reserver
rR = 2%, hvilket giver mig et midtpunkt på r = 4%+2%

2
= 3%. Kredit- og likviditetsrisikoen

sættes til τ = 0, 4%.

Den blå linje er som i figur 4.4 bank i’s efterspørgsel efter obligationer, som her omskrives
til en eksplicit funktion af B ved at bruge de kritiske ligevægtsværdier fra ligning (4.26).
F ∗ = 0, da det ikke er muligt at købe CLF-rettigheder. Dermed fås funktionen af rB(B) til:

rB = rR + (rX − rR) (1−G [max {ε̂∗(B), 0}]) (4.30)

Når bankernes obligationsbeholdning er lav, vil ε̂∗ > 0, og efterspørgselskurven er en stigende
funktion af obligationsbeholdningen B. LCR-kravet er opfyldt, når obligationsbeholdningen
er lig tilbagebetalingsraten multipliceret med indlån, B∗ = θD. Når først LCR-kravet er
opfyldt, vil banken kun være villig til at holde ekstra obligationer, hvis udbyttet af at holde
obligationer er lig midtpunktet af korridoren, r. Ved at bruge ligning (4.20) og (4.26) er det
muligt at opstille forholdet mellem udlånsrenten rL og mængden af obligationer B banken
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holder, som er illustreret ved den røde linje i figur 4.5.

rL = rR + (rX − rR) (1−G [min {ε∗C(B), 0}]) + τ (4.31)

Når obligationsbeholdningen B er mindre end θD, vil den kritiske værdi for LCR-kravet
ε∗C være negativ, og rL(B) kurven vil ligge over centralbankens midtpunkt af korridoren r,
da man vil tjene mere på at holde udlån. I takt med obligationsbeholdningen B stiger, vil
sandsynligheden for at opfylde LCR-kravet stige. Det gør, at spændet mellem udlånsrenten
og r gradvist aftager, når τ opnås i B = θD. Ligevægten findes i skæringspunktet mellem
efterspørgslen efter obligationer fra ligning (4.30) den blå linje og udbudskurven for obliga-
tioner µ(B) den grønne linje. Ligevægtsbeholdningen af obligationer er markeret med B∗

og ligevægtsrenten for obligationer med r∗B. Ligevægtsrenten for udlån bestemmes af det
tilsvarende punkt på den røde linje og betegnes som r∗L.

Når LCR-kravene introduceres til modellen, gælder der nogle strengere betingelser for li-
gevægtsrenterne end i sætning 4.3, ligning (4.27), hvilket også blev vist i grundmodellens
konsekvens 3. Ved indførelse af LCR-kravet vil renten på langfristede interbanklån stige og
dermed sænke renten på overnight interbanklån. I udvidelsen vil ligevægtsrenten på udlån
r∗L øges, når LCR-kravet indføres, og ligevægtsrenten på obligationer r∗B vil falde, så der
gælder følgende betingelse:

r∗L − τ > r > r∗B (4.32)

Spændet mellem ligevægtsrenten på udlån og ligevægtsrenten på obligationer r∗L − r∗B har
to komponenter, (1) præmien for kredit- og likviditetsrisiko τ og (2) likviditetspræmien p∗

ved indførelsen af LCR-kravet, der opstår i mangel af CLF-rettigheder. Likviditetspræmien
svarer til, den ligevægtsværdi banken opnår ved at holde obligationer for at opfylde LCR-
kravet. Fra ligning (4.30) og (4.31) kan spændet omskrives til:

r∗L − r∗B =rR + (rX − rR) (1−G [min {ε∗C(B), 0}]) + τ−

rR + (rX − rR) (1−G [max {ε̂∗(B), 0}])⇒

r∗L − r∗B =τ + (rX − rR) (G [ε̂∗]−G [ε∗C ])⇒

r∗L − r∗B ≡τ + p∗ (4.33)

Likviditetspræmien er det område i figur (4.2) (b), hvor det er LCR-kravet, der er det
strengeste krav at opfylde, det vil sige intervallet [εiC , ε̂

i]. Dette multipliceres med nettoom-
kostningerne ved at låne en ekstra dollar fra centralbanken for at opfylde LCR-kravet. I
figur 4.5 er der taget udgangspunkt i et stort likvidt obligationsmarked. Problemet er, at
det ikke er alle statsobligationsmarkeder, der er store nok.
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I figur 4.6 er der taget udgangspunkt i et lille obligationsmarked:

Figur 4.6: Ligevægt med LCR-krav i et lille obligationsmarked (egen tilvirkning)

Obligationsbeholdningen B∗ er mindre i en økonomi med et lille obligationsudbud frem
for i figur 4.5 med et stort udbud af obligationer. Indførelsen af LCR-krav i et lille mar-
ked øger spændet mellem udlånsrenten og obligationsrenten r∗L − r∗B betydeligt. Bankernes
efterspørgsel efter at holde obligationer for at opfylde LCR-kravet (den blå linje) ligger
på centralbankens floor-grænse, renten for overskydende reserver rR. Hvorimod bankernes
efterspørgsel efter udlån (den røde linje) ligger lidt over cap-grænsen, strafrenten rX for
at låne af centralbanken og rammer strafrenten i ligevægt. De manglende obligationer i
markedet gør, at bankerne ofte vil stå over for en mangel på obligationer i forhold til at
opfylde LCR-kravet. Det gør, at bankerne låner reserver fra centralbanken for at opfylde
LCR-kravet. Reserver indgår både i LCR-kravet og i reservekravet, dermed bliver reserve-
kravet ”over” opfyldt, dermed bliver obligationer og reserver substitutter. Det vil sige, at
indførelsen af LCR-kravet i en økonomi med et lille udbud af obligationer får den korte
rente til at falde og vil påvirke gennemførelsen af pengepolitik. Centralbanken vil i denne
model være nødsaget til at anvende ”floor-system” for gennemførelse af pengepolitikken.
Floor-systemet siger, at pengepolitikkens mål for markedsrenten skal ligge på floor frem for
midtpunktet i et korridor system. Det vil sige, at bankerne tjener markedsrenten på alle
deres reserver og dermed øger deres reservebeholdning. Meningen med LCR-kravet er ikke
at øge reservebeholdningen specifikt, men øge den likvide beholdning. Ved mangel på level
1-aktiver vil man dermed ikke opnå den ønskede effekt af LCR-kravet. Man kan samtidig
risikere at skulle ændre pengepolitikken, hvilket ikke rigtigt er muligt i Danmark, da ECBs
pengepolitik følges for at fastholde valutakursen.
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For at afhjælpe disse problemer, tillades der i LCR-kravet, at centralbanker med en lille
mængde statsobligationer kan sælge CLF-rettigheder for at opfylde LCR-kravet.

4.6.3 Ligevægt med CLF-rettigheder

I dette afsnit undersøges det, hvordan CLF-rettighederne påvirker ligevægtsrenterne og por-
teføljevalget. Det undersøges, hvordan gebyret for at købe CLF-rettigheder påvirker købet,
hvornår bankerne er interesserede i at købe CLF-rettigheden, og hvornår gebyret er for højt.
Først ses der på, hvilken værdi gebyret skal have, før bankerne er interesserede i at købe
CLF-rettigheder.

Sætning 4.5. Hvis φ(0) ≥ p∗ bruges CLF-rettigheder ikke i ligevægt, og F ∗ vil
dermed være lig nul. Ligevægten for obligationsbeholdningen B∗ og ligevægts-
renterne (r∗L, r

∗
B) vil dermed være som i sætning 4.4.

Grunden til, man ikke er interesseret i at købe CLF-rettigheder, hvis gebyret φ er større end
likviditetspræmien p∗, er, at man ikke ønsker at betale mere for at overholde LCR-kravet
end højest nødvendigt. Hvis gebyret er større end likviditetspræmien, vil det være billigere
for banken at øge B∗ og opfylde LCR-kravet ved at holde flere obligationer og mindre lån
end at købe CLF-rettigheder. CLF-rettighederne vil dermed ikke kunne bruges til at opfylde
LCR-kravet, da det er for dyrt. Centralbanken er dermed nødt til at sætte gebyret lavere
end likviditetspræmien for at opnå den effekt CLF-rettighederne kan give.
I sætning 4.6 opstilles ligevægten, når gebyret er lavere end likviditetspræmien.

Sætning 4.6. Hvis φ(0) < p∗ vil ligevægtsmængderne for obligationsbeholdningen
og CLF-rettighederne (B∗, F ∗) være defineret ved:

µ(B∗) = rR + (rX − rR) (1−G [ε̂∗(B∗ + F ∗)]) (4.34)

φ(F ∗) = (rX − rR) (G [ε̂∗(B∗ + F ∗)]−G [ε∗C(B∗ + F ∗)]) (4.35)

Ligevægtsrenterne og CLF-gebyret er givet ved:

r∗L = rR + (rX − rR) (1−G [ε∗C(B∗ + F ∗)]) + τ (4.36)

r∗B = µ(B∗) (4.37)

φ∗ = φ(F ∗) (4.38)
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Ligning (4.34) siger, at udbuddet af obligationer til banksystemet skal være lig bankernes
efterspørgsel efter obligationer, hvor efterspørgselsfunktionen også afhænger af mængden
af CLF-rettigheder F ∗, der købes. Det vil sige, hvis der købes en større mængde af CLF-
rettigheder, vil man købe færre obligationer. Ligning (4.35) kræver, at gebyret for CLF-
rettigheder er lig størrelsen på likviditetspræmien p∗, der opstår i ligevægt ved indførelse
af LCR-kravet. Den sikrer samtidig, at bankerne er villige til at købe CLF-rettigheder i
markeder, hvor der ikke er nok level 1-aktiver. Bankerne kan øge deres HQLA ved enten at
holde flere obligationer, hvis det er muligt på markedet, eller ved at holde udlån og købe
CLF-rettigheder. Nettoudbyttet ved at holde udlån og købe CLF-rettigheder er givet ved
nettoudbyttet på lån, r∗L− τ , fratrukket CLF-gebyret φ, hvilket fås fra ligning (4.35), (4.36)
og (4.38):

r∗L − φ∗ = rR + (rX − rR) (1−G [ε∗C(B∗ + F ∗)]) + τ−

(rX − rR) (G [ε̂∗(B∗ + F ∗)]−G [ε∗C(B∗ + F ∗)])⇒

r∗L − φ∗ = rR + (rX − rR) (1−G [ε̂∗(B∗ + F ∗)]) + τ ⇒

r∗L − τ − φ∗ = rR + (rX − rR) (1−G [ε̂∗(B∗ + F ∗)]) = r∗B = µ(B∗) (4.39)

Nettoudbyttet af at holde udlån og købe CLF-rettigheder giver præcis det samme som
ligning (4.34) og (4.37). Dermed gør det ingen forskel for banken, om den holder flere ob-
ligationer, eller om der holdes udlån og købes CLF-rettigheder. Banken vil opnå den samme
stigning i HQLA. Dette resultat hænger sammen med, den pris der sættes på CLF-gebyret.
Gebyret skal sættes således, at de banker, der er nødsaget til at købe CLF-rettigheder for
at opfylde LCR-kravet og banker, der ikke har økonomisk incitament til at reducere deres
eksponering for likviditetsrisiko, vil have incitament til at købe CLF-rettigheder. Gebyret
fastsættes dermed, så nettoudbyttet på de aktiver, der bruges til at fastsætte gebyret, ikke
er højere end nettoudbyttet på andre udvalg af level 1 og 2-aktiver, der er korrigeret for
kreditrisiko. Sætning 4.6 anvendes i forhold til at købe CLF-rettigheder til et fast gebyr for
en valgfri mængde F ∗.

Det antages, at centralbanken sætter gebyret for CLF-rettighederne til φ(F ) = φ, hvil-
ket gør, at bankerne kan købe så mange CLF-rettigheder, de er interesseret i til den samme
pris. Det vil sige, at prisen på CLF-rettighederne ikke ændrer sig, men er konstant for
hver enkel CLF-rettighed. Fra de kritiske ligevægtsværdier i ligning (4.26) og efterspørgsels-
kurven fra ligning (4.30) kan man sammensætte, den samlede obligationsbeholdning og
CLF-rettigheder som banken holder.

rB = rR + (rX − rR) (1−G [max {ε̂∗(B + F ), ε∗K}]) (4.40)
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Figur 4.7 illustrerer ligevægten med CLF-rettigheder.

Figur 4.7: Ligevægt med LCR-krav og CLF-rettigheder (egen tilvirkning)

Den blå linje i figur 4.7 er identisk med den blå linje i figur 4.5 og 4.6. Forskellen er,
at x-aksen i denne figur både består af obligationsbeholdningen og CLF-rettigheder. Det
gør, at i et lille obligationsmarked, hvor der er mulighed for at købe CLF-rettigheder, kan
man opnå den samme mængde HQLA som i et stort obligationsmarked. Dette gør sig også
gældende fra den røde linje, efterspørgslen efter udlån, som nu består af B+F . For at opnå
ligevægt må der fra ligning (4.39) gælde, at

φ+ τ = r∗L − r∗B (4.41)

Forskellen på efterspørgslen af udlån r∗L (den røde linje), obligationer og CLF-rettigheder
r∗B (den blå linje) i ligevægt er præcist gebyret ved at købe CLF-rettigheder φ og præmien
for kredit- og likviditetsrisiko τ . Mængden af obligationer, banken holder i ligevægt, B∗,
bestemmes fra udbuddet af obligationer, µ(B) til ligevægtsrenten r∗B fra ligning (4.37). Da
der ikke er nok obligationer på markedet i forhold til at opfylde LCR-kravet, er banken nødt
til at købe mængden F af centralbanken. Mængden af CLF-rettigheder, banken skal købe
i ligevægt, findes fra forskellen mellem efterspørgslen efter obligationer og CLF-rettigheder
(den blå linje) og udbuddet af obligationer på markedet (den grønne linje) til renten r∗B som
illustreret i figur 4.7. Man vil med indførelsen af CLF-rettigheder i det lille marked opnå
samme LCR som i figur 4.5, der illustrerede det store obligationsmarked.
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Det, at centralbanken kan sætte en fast pris på gebyr for CLF-rettighederne, gør, at central-
banken har mulighed for at kontrollere likviditetspræmien uanset udbuddet af obligationer
µ(B). Dette er muligt, da man med CLF-rettighederne kan tilføre, den mangel af obligation-
er der måtte være på markedet. Hvis udbuddet af obligationer µ(B) ændres eller er ukendt
for centralbanken, er det stadig muligt at sætte gebyret φ for at købe CLF-rettigheder, så
ligning (4.41) gælder. Størrelsen af gebyret φ har en crowding out effekt. Når gebyret er
lavt, vil bankerne købe flere CLF-rettigheder og holde færre obligationer. Størrelsen af den-
ne effekt bestemmes fra udbuddet af obligationer µ. Der hvor udbuddet af obligationer er
relativt elastisk (den grønne linje er flad), vil et lille fald i gebyret φ medføre et stort fald,
i den mængde banken ønsker af obligationer B∗. Omvendt gælder det, at der hvor udbud-
det af obligationer er relativt inelastisk, vil crowding out-effekten være mindre. Et højere
gebyr φ vil gøre, at banken vil holde flere obligationer i ligevægt, men likviditetspræmien
vil være større. Ligevægten (B∗, r∗B) vil altid ligge på den grønne linje udbudsfunktionen for
obligationer.

4.7 Konklusioner fra den udvidede model

Indførelse af LCR-kravet kan medføre en stor likviditetspræmie og skubbe den korte rente til
floor-grænsen i markeder, hvor der ikke er nok HQLA. Hvis centralbanken vælger at sælge
CLF-rettigheder, kan de mindske disse problemer, men ikke fjerne dem helt. Ved fastsæt-
telse af gebyret for at købe CLF-rettigheder, kan centralbanken enten vælge, at bestemme
mængden af obligationer der holdes i bankerne eller ligevægtslikviditetspræmien. Central-
banken har dermed mulighed for at vælge den optimale pris ved at opveje omkostningerne
ved højere rentespænd over for fordelene ved at have mere likvide aktiver i banksystemet.
Det kan være svært for centralbanken at sætte den korrekte pris, og man vil formentlig
justere prisen, efterhånden som erfaringerne med CLF-rettighederne stiger.

I den udvidede model blev det undersøgt, hvordan et lille obligationsmarked vil blive påvirket
af LCR-kravene. Der er flere måder, man kan afhjælpe situationen med et lille obligations-
marked. I den udvidede model tog jeg udgangspunkt i [4, Bech og Todd], hvor man med
CLF-rettigheder via centralbanken tilføjer likviditet til markedet. I Danmark står vi over
for den samme problemstilling; et for lille statsobligationsmarked i forhold til opfyldelse af
LCR-kravet. I afsnit 6.1 vil jeg belyse dette, og i afsnit 6.2 laver jeg min egen udvidelse,
hvor jeg tilføjer realkreditobligationer til den udvidede model.
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Del IV

5 Markedsoperationer i Danmark

I grundmodellen afsnit 3 blev det undersøgt, hvordan pengepolitikken blev påvirket af LCR-
kravene. Pengepolitikken udføres via markedsoperationer fra centralbanken, der har indvirk-
ning på LCR-kravet og overnight-renten. Jeg vil i dette afsnit se på, hvordan markedsope-
rationer i Danmark påvirker interbankmarkedet og de pengepolitiske renter.

Nationalbanken [11, Danmarks Nationalbank] udfører hver måned markedsoperationer, der
er baseret på Finansministeriets vurdering af statensfinanser. Fem gange om året offentlig-
gør Finansministeriet statens finanser, dette sker i forbindelse med forslag til finansloven,
finansloven, budgetoversigt 1-3. Med undtagelse af budgetoversigt 3 udsender Nationalbank-
en en månedsfordeling efter offentliggørelse af statens finanser, hvori der oplyses, hvordan
de større poster for staten bliver placeret på de forskellige måneder. Udover månedsopera-
tionerne udfører Nationalbanken også dagsoperationer, der har til formål at give et overblik
over de pengepolitiske modparters likviditet. De pengepolitiske modparter er de danske
banker og realkreditinstitutter, som handler på interbankmarkedet. Den næstsidste bank-
dag i måneden offentliggøres likviditetsprognosen for statens betalinger, samt køb og salg af
indskudsbeviser for de følgende to måneder. Indskudsbeviser bruges til likviditetsstyring for
staten og for de finansielle danske institutioner. Indskudsbeviser er nulkuponobligationer,
hvor forrentningen af indskudsbeviserne består af forskellen mellem købskurs og indfrielses-
kurs.

Ifølge Maastricht-traktaten er der et krav om, at statens konto ikke må overtrækkes, det
vil sige R ≥ 0 [11, Danmarks Nationalbank]. For at sikre dette bruger man likviditets-
prognosen til at overvåge statens konto og dermed kunne planlægge forskellige tiltag, hvis
kontoen nærmer sig nul. Bankerne benytter likviditetsprognosen til at vurdere likviditeten
i den kommende periode for at beslutte, hvor meget der skal indsætte på deres foliokonto
(reservekontoen) i Nationalbanken, og hvor meget der skal udlånes på interbankmarkedet.
Foliokontoen, markedsoperationerne med indskudsbeviser og udlån mod sikkerhedsstillelse
er de vigtigste instrumenter i forbindelse med interbankmarkedet i Danmark. National-
banken bruger de pengepolitiske instrumenter til at regulere mængden af likviditet, så der
opretholdes R ≥ 0 på statens foliokonto ved afslutning af et pengepolitisk døgn. I Danmark
har hver bank og realkreditinstitut en ramme for, hvor meget der maksimalt må stå på
foliokontoen i Nationalbanken. Hvis bankernes foliorammer overskrides, vil det beløb, der
er overskredet med, blive konverteret til indskudsbeviser, der har en løbetid på ca. 7 dage

58



svarende til næste markedsoperation. Bankerne bruger Nationalbankes markedsoperationer
til at opretholde den krævede mængde likviditet, der stilles til dem, eller via interbankmar-
kedet.

Nationalbanken forsøger at kontrollere interbankmarkedet via de pengepolitiske renter, der
består af diskontoen, foliorenten, udlånsrenten og indskudsbevisrenten. Udlånsrenten og ind-
skudsbevisrenten var ens indtil 8. juni 2009, hvor det blev besluttet at indføre en margin
mellem de to renter. Ved at have en rentemargin mellem de to renter, skulle det give et
incitament til de finansielle institutioner om at handle med hinanden på interbankmarked-
et. Bankerne skal opfylde LCR-kravet, og dette kan gøres ved handel mellem bankerne i
interbankmarkedet eller ved handel med Nationalbanken.
Diskonto er en form for signalrente for niveauet af Nationalbankens pengepolitiske renter.
Diskontoen og foliorenten har i perioden frem til og med 29. september 2009 været ens,
hvorefter foliorenten har været markant lavere. Fra midten af 2012 til og med i dag har dis-
kontoen og foliorenten været ens igen, og hvor de har ligget på 0%. Nedenfor er illustreret
de pengepolitiske renter i perioden fra 1. januar 2005 til 15. oktober 2014.

Figur 5.1: Udviklingen i renterne på interbankmarkedet fra 2005-2014 (egen tilvirkning)

Renterne på interbankmarkedet spiller en afgørende faktor for, hvordan lånerenterne
mellem bankerne og realkreditinstitutterne handles til i interbankmarkedet. I og med Dan-
mark fører fastkurs politik i forhold til euroen, følger Nationalbanken så vidt muligt ECBs
renter. Gennem finanskrisen er renterne faldet til det laveste niveau nogensinde. Det er in-
teressant at se, hvor længe ECB vælger at holde renterne på dette niveau.
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I grundmodellen blev det vist, at banker med stort likviditetsoverskud vil blive påvirket
lidt eller slet ikke af LCR-kravet. Hvis bankerne får problemer med at opfylde LCR-kravet,
vil ligevægtsrenterne ændre sig betydeligt. I figur 5.1 er det tydeligt, at renterne har ændret
sig gennem finanskrisen. I perioden før optrapningen til finanskrisen var renterne konstante
på et dengang passende niveau. Spørgsmålet er, om finanskrisen er ved at være slut, efter-
som renterne i nogle år har været næsten konstante omkring nul. De ligger dog på et meget
lavt niveau på omkring nul eller negative renter. Det gør, at der spekuleres i, hvilket niveau
renterne vil stige til, når ECB mener, at den europæiske økonomi er stabiliseret. Når ind-
lånsrenten i henholdsvis ECB og Nationalbanken er negativ, betyder det, at de finansielle
institutioner skal betale for at have penge stående på foliokontoen. Dette giver incitament til
at udlåne på interbankmarkedet, så de slipper for at betale penge for at have noget stående
på foliokontoen.

Den danske overnight-rente kontrolleres og administreres af finansrådet, selve beregningen
af overnight-renten står Nationalbanken for. Den beregnes ud fra daglige indberetninger
fra de største danske pengeinstitutter på det danske pengemarked. Dem, der indberetter
til Nationalbanken, er; Danske Bank, Nordea, Jyske Bank, Sydbank, Spar Nord, Nykredit,
Svenska Handelsbanken og SEB. Nationalbanken beregner på grundlag af indberetningerne
en gennemsnitlig rente, hvor hvert pengeinstituts rente indgår med en vægt svarende til
instituttets andel af det samlede indberettede udlån [16, Nationalbankens hjemmeside].
Overnight-renten påvirkes, når der er usikkerhed på de finansielle markeder. Omkring fi-
nanskrisen har der været store udsving i overnight-renten, hvor den toppede kort tid efter
Lehmann Brothers krakkede.

Figur 5.2: Udviklingen i overnigthrenten 2000-2014 (egen tilvirkning)
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Som i figur 5.1 kunne der være tegn på, at der er ved at være stabilitet på markedet igen
og dermed også tiltro bankerne imellem. Det gør, at bankerne i stedet for at handle med
Nationalbanken bruger interbankmarkedet til at handle på.

I Danmark stilles der ikke et reservekrav til bankerne, men derimod er der opstillet en
folioramme for at begrænse likviditeten på foliokontoen. Dette er gjort, så man ikke kan spe-
kulere i kronekursen ved at have en stor mængde likviditet stående på foliokontoen. ECB
stiller reservekrav til bankerne, hvor reservekravet bruges til at udligne overnight-renten
med, da en høj overnight-rente vil gøre, at man gerne vil udlåne på interbankmarkedet og
en lav overnight-rente gør, at man gerne vil holde reserver. Det gør, at overnight-renten i
euro-området ikke har så store udsving som i Danmark. I Danmark er man dog mere inte-
resseret i at styre kronekursen over for euroen frem for at styre overnight-renten. De dage,
hvor overnight-renten er høj i Danmark, er typisk de dage med markedsoperationer. Det var
også en af grundene til, at man i maj 2007 gik fra at have løbetid på 14 dage til i stedet
at have det på ca. 7 dage på udlån og indskudsbeviser, som bruges i markedsoperationer.
Grunden til, at overnight-renten er høj i dage med markedsoperationer, er for at give bank-
er med likviditetsoverskud incitament til at udlåne på overnight interbankmarkedet frem
for at købe indskudsbeviser i Nationalbanken. Banker med likviditetsunderskud vil på dage
med markedsoperationer sammenligne udlånsrenten fra Nationalbanken med renten på in-
terbankmarkedet.
I grundmodellen fra afsnit 3 blev det også vist, at når bankerne skal opfylde LCR-kravet,
vil overnight-renten blive påvirket af markedsoperationer med HQLA, hvis banken ikke har
likviditetsoverskud og dermed skal låne for at opfylde LCR-kravet.

Når der er uro på de finansielle markeder, vil handler på overnight interbankmarked med
overnight-renten ofte udeblive, da bankerne med likviditetsoverskud ikke er interesseret i
at låne til bankerne med likviditetsunderskud. I normale markedsforhold vil bankerne med
likviditetsoverskud være villige til at låne på interbankmarkedet til banker med likvidi-
tetsunderskud. Under uroprægede markeder vil bankerne med likviditetsoverskud ikke løbe
risikoen ved at låne overnight til banker med likviditetsunderskud. Grunden til dette er, at
de likviditetsstærke banker ikke er sikre på, at bankerne med likviditetsunderskud kan betale
tilbage under en finansiel krise. Dermed forsvinder handlerne på overnight interbankmarked-
et i markeder med uro, hvilket vil give udsving i overnight-renten, da Nationalbanken kan
være nødsaget til at gå ind med ekstraordinære markedsoperationer for at tilføje likviditet
til markedet. Det får dermed overnight-renten til at stige, da man med høj overnight-rente
forsøger at give incitament til at handle på overnight interbankmarkedet. Det er vigtigt at
have en attraktiv overnight-rente, da ca. halvdelen af omsætningen på interbankmarked-
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et sker på overnight interbankmarkedet [11, Danmarks Nationalbank, s. 79]. I figur 5.3 er
handel på interbankmarkedet illustreret i normale og uroprægede markedsforhold.

Figur 5.3: Handel på interbankmarkedet (egen tilvirkning)

Hvis man sammenligner overnight-renten med de pengepolitiske renter, som National-
banken sætter, kan man se i figur 5.4, at indtil margin-ændringen d. 8. juni 2009 lå ud-
lånsrenten og indskudsbevisrenten omkring midten af overnight-renten, hvor diskontoen og
foliorenten lå på floor-grænsen. Udsvingene i overnight-renten skyldes blandt andet rente-
forventninger, og at man i markeder med uro som sagt ikke ønsker at låne på interbank-
markeder, men hellere vil benytte sig af foliokontoen.
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Figur 5.4: Udviklingen mellem overnight-renten og interbankrenterne (egen tilvirkning)
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Figur 5.5: Udviklingen mellem overnight-renten og interbankrenterne (egen tilvirkning)

Efter margin ændringen, figur 5.5, ligger udlånsrenten på cap-grænsen af overnight-
renten og indskudsbevisrenten ligger på floor-grænsen. Med rentemarginen har National-
banken forsøgt at få mere gang i handlen på interbankmarkedet med overnight-renten, idet
den ligger på omkring midtpunktet i korridoren. Foliorenten lå indtil midten af 2012 på
floor-grænsen og efterfølgende på omkring midtpunktet af korridoren for overnight-renten.
Grunden til, at foliorenten i en lang periode har ligget på floor-grænsen, skyldes, at det
er et alternativ til at låne på overnight interbankmarkedet og derved ikke skal sættes alt
for højt, da man ønsker handel på overnight interbankmarkedet frem for at have en stor
mængde likviditet stående på foliokontoen. Fra midten af 2012 sættes diskontoen igen til
samme niveau som foliorenten, som den gjorde frem til d. 29. september 2009.

Fokus i den sidste del af afhandlingen vil være på, hvordan LCR-kravet påvirker de fi-
nansielle institutioners likviditetsbeholdning i Danmark og om klassificeringen af realkre-
ditobligationer i CRD-IV.

6 LCR-kravet i Danmark

I dette afsnit vil der først blive foretaget en empirisk analyse af LCR-kravet i Danmark. Der
tages udgangspunkt i den udvidede model fra afsnit 4 for at sammenligne, hvordan LCR-
kravet påvirker de finansielle danske institutioner, da vi i Danmark har et lille statsobliga-
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tionsmarked. Efterfølgende vil der i modellen fra afsnit 4 blive tilføjet realkreditobligationer
som et supplement til HQLA.

6.1 Empirisk analyse af LCR-kravet i Danmark

Jeg har valgt at bruge 2013-balancen for MFI-sektoren i Danmark, der bliver offentliggjort
på Nationalbankens hjemmeside. MFI-sektorens balance for 2013 eksklusiv balancen for
Nationalbanken har en difference på 503 og er illustreret i tabel 6.1:

Aktiver (i mio. kr.) Passiver (i mio. kr.)

Udlån 5.804.641 Indlån 3.370.440
Obligationer 1.838.120 Lån fra centralbanken 3.643.805
Reserver 11.680 Egenkapital 556.574
Andre aktiver 203.077 Andre passiver 286.196

Tabel 6.1: MFI-sektorens balance ekskl. Nationalbanken

Renten på foliokontoen (rR) har siden den 1. juni 2012 været på 0 %. I afsnit 5 omkring
markedsoperation fremgår det, at diskontoen er en signalrente for Nationalbankens pen-
gepolitiske renter og har siden den 6. juli 2012 været identisk med foliorenten. I eksemplet
med åbne markedsoperationer i afsnit 3.9 var strafrenten rX = 4%, renten for overskydende
reserver rR = 2% og r = 3%. Jeg vælger derfor at antage, at strafrenten her er rX = 2%

og r = 1%. Tilbagebetalingsraten θ sættes til 10%, da dette er minimums-standarderne fra
BIS [2, BIS 2013]. Kredit- og likviditetsrisikoen τ sættes til 0,4%, som var det niveau τ var
på i den udvidede model fra afsnit 4. Ved at indsætte de forskellige værdier for det danske
marked fås ligevægten i figur 6.1.

Figur 6.1: Ligevægt med LCR-krav for det danske marked (egen tilvirkning)
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Det fremgår af figur 6.1, at det danske marked er et lille obligationsmarked, hvor man
er nødt til at have noget andet HQLA end statsobligationer i markedet for at opfylde LCR-
kravet. Det gør man, da markedet for statsobligationer går hen og bliver illikvidt, da der
ikke er nogen handel af statsobligationerne, hvis alle statsobligationer holdes for opfyldelse af
LCR-kravet. For at opfylde LCR-kravet indgår blandt andet statsobligationer som HQLA,
men da det danske statsobligationsmarked ikke er stort nok, er de finansielle institutioner
i Danmark nødt til at finde nogle andre aktiver, de kan holde i deres likviditetsbeholdning
til opfyldelse af LCR-kravet.

Danmark har i mange år benyttet sig af realkreditbligationer som sikkerhedsstillelse. Real-
kreditobligationer har været hovedaktivet, som de finansielle danske institutioner har holdt
for at opretholde en vis mængde likviditet i tilfælde af en likviditetskrise. Realkreditob-
ligationer har tidligere udgjort omkring 70-80% af likviditetsbeholdningen i de finansielle
danske institutioner. Med Basel III kravet (afsnit 2.1.1) kan de finansielle danske institu-
tioner få svært ved at opfylde LCR-kravet, da realkreditobligationer kun må udgøre 40% af
likviditetsbeholdningen. Danmark har i den forbindelse kæmpet for at få realkreditobliga-
tioner godkendt som level 1 aktiv. Det har de, da det danske realkreditobligationsmarked
er næsten fire gange så stort som statsobligationsmarkedet og er dermed med til at tilføre
en stor mængde likviditet til markedet.
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Figur 6.2: Markedsværdierne er fra Nationalbankens statistikbank (egen tilvirkning)

Det er blevet vist, at realkreditobligationer er lige så sikre og likvide som danske statsob-
ligationer [5, Dick-Nielsen 2012]. Danmark lagde derfor pres på EU Kommissionen for at
realkreditobligationer skulle indgå som level 1 aktiv, men med et haircut. I afsnit 2.2 CRD
IV er EU Kommissionens endelige beslutning omkring LCR-kravene beskrevet, hvori det
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fremgår, at realkreditobligationer på ECAI 1 niveau kan indgå som level 1 aktiv med et
haircut på 7%. Det gør, at 70% af HQLA kan bestå af realkreditobligationer, da der stadig
skal være minimum 30% i kontanter eller statsobligationer [8, Europa Kommissionen].

Jeg vil derfor lave min egen udvidelse af modellen og tilføje realkreditobligationer til den
udvidede model i afsnit 4. Det gør jeg, for at se om man i teorien vil holde realkreditob-
ligationer, hvis det er muligt, og i så fald med hvilket haircut det skal have, før man er
interesseret i at holde dem. I første omgang tager jeg udgangspunkt i CRD-IV kravene med
et haircut på 7% for HQLA level 1 realkreditobligationer.

6.2 Udvidelse af modellen med realkreditobligationer

Forskellen i faserne af den udvidede model og min udvidelse er, at i den anden fase er der både
mulighed for at købe realkreditobligationer RKi og CLF-rettigheder F i fra centralbanken,
hvis banken ikke har mulighed for at finde nok HQLA i markedet. Dermed ser faserne således
ud i min udvidelse:

Figur 6.3: Tidslinje over de fire faser

Da det ikke er reservekravet, jeg er interesseret i at undersøge, og Danmark ikke stiller
et reservekrav til de danske banker, vælger jeg at bibeholde kravet fra ligning (4.1), som
siger, at der ikke må være overtræk på reservekontoen og K = 0.

6.2.1 LCR-kravet

I min model er der mulighed for enten at købe CLF-rettigheder fra centralbanken eller re-
alkreditobligationer med et haircut ξ for at opfylde LCR-kravet. Med et haircut ændres
værdien på realkreditobligationer til (1− ξ)RKi, da haircuttet fratrækkes fra markedsvær-
dien af realkreditobligationen. LCR-kravet for min model er således:

LCRi =
HQLA

NCOF
=
Bi +Ri − εi +X i + F i + (1− ξ)RKi

θ(D − εi)
≥ 100% (6.1)
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Tælleren er beholdning af højkvalitetes likvide aktiver (HQLA), som her består af obligation-
er, reservebeholdningen ved slutningen af dagen, CLF-rettighederne og realkreditobligation-
er. Nævneren er som i den udvidede model tilbagebetalingsraten multipliceret med indlån.
X i
C betegner minimumsbeløbet, som banken må låne fra centralbanken, efter markedet er

lukket (fase IV) for at opfylde LCR-kravet (6.1):

Bi +Ri − εi +X i + F i + (1− ξ)RKi

θ(D − εi)
≥ 100%

Bi +Ri − εi +X i + F i + (1− ξ)RKi ≥ θ(D − εi)⇒

X i ≥ θ(D − εi)−Bi −Ri + εi − F i − (1− ξ)RKi ⇒

X i
C ≡ max

{
(1− θ)εi + θD −Bi −Ri − F i − (1− ξ)RKi, 0

}
(6.2)

6.2.2 Lån fra centralbanken

Ved ændringerne i LCR-kravet vil den samlede låntagning fra centralbanken også ændres.
Den samlede låntagning betegnes X i og er den mængde, som banken låner for at opfylde
begge krav:

X i = max
{
X i
K , X

i
C

}
X i = max

{
εi −Ri, (1− θ)εi + θD −Bi −Ri − F i − (1− ξ)RKi, 0

}
(6.3)

Hvis værdierne for reserve- og LCR-kravet er negative, er begge krav opfyldt, og bank i er
ikke tvunget til at låne fra centralbanken for at opfylde kravene.
For at opfylde LCR-kravet vil bank i låne fra centralbanken, når εi > εiC og er givet ved:

0 = (1− θ)εi + θD −Bi −Ri − F i − (1− ξ)RKi ⇒

(1− θ)εi = Bi +Ri + F i + (1− ξ)RKi − θD ⇒

εiC ≡
Bi +Ri + F i + (1− ξ)RKi − θD

1− θ
(6.4)

Betalingschokket for reservekravet er det samme som i ligning 4.6, hvor εiK = R. Når εiK < εiC
gælder der som i figur 4.2 (a), at LCR-kravet vil blive opfyldt, når reservekravet opfyldes. I
figur 4.2 (b) der hvor εiK > εiC , findes skæringen mellem de to krav. Lånet fra centralbanken
bestemmes ud fra enten reserve- eller LCR-kravet, hvoraf det andet krav også vil blive
opfyldt. Skæringen mellem de to krav har den kritiske værdi ε̂i. Når εi < ε̂i bestemmes
lånet ud fra LCR-kravet, og når εi > ε̂i bestemmes lånet ud fra reservekravet.
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ε̂i er givet ved:

X i
K = X i

C

εi −R = (1− θ)εi + θD −Bi −Ri − F i − (1− ξ)RKi ⇒

εi − (1− θ)εi = R + θD −Bi −Ri − F i − (1− ξ)RKi ⇒

ε̂i =
θD

i −Bi − F i − (1− ξ)RKi

θ
(6.5)

Den kritiske værdi ε̂i er bestemt fra størrelsen af obligationer, CLF-rettigheder, realkredit-
obligationer, indlån og tilbagebetalingsraten.

6.2.3 Bankens profit

Bank i ønsker at maksimere deres profit. For at kunne opstille profitten for perioden antages
der følgende om de forskellige renter, CLF-rettigheder og haircut på realkreditobligationer:

Tjenes Betales
rL ∼ Udlån rD ∼ Indlån
rB ∼ Obligationer rX ∼ Strafrenten for centralbank lån
rRK ∼ Realkreditobligationer ξ ∼ Haircut på realkreditobligationer
rR ∼ Overskydende reserver φ ∼ Gebyret for at købe CLF

Tabel 6.2: Renter, gebyr og haircut oversigt

Forskellen på den udvidede model og min model er, at idet realkreditobligationer tilføjes
til modellen, tjenes der en rente rRK , hvor der gælder, at rRK > rB. Hvis man påtager sig en
større risiko, må man alt andet lige forvente at modtage et højere afkast som kompensation
for optagelse af større risici. Hvis banken skal være interesseret i at holde realkreditobliga-
tioner, skal der være en ekstra gevinst, i form af et højere afkast ved at holde realkreditob-
ligationer. Grunden til der tillægges et haircut i både Basel III og CRD-IV er, at de mener
det er et mere risikofyldt aktiv. Derfor giver det også intuitivt mest mening, at renten på
realkreditobligationer er større end på statsobligationer. Der tillægges ikke yderligere risi-
kofaktorer som eksempelvis τ , da det antages, at den likviditetsrisiko, der er forbundet med
at holde realkreditobligationer, er indregnet i haircutstørrelsen. Dermed fås bank i’s profit
for perioden til:

πi(εi) = (rL − τ)Li + rBB
i − rD(D − εi)− φF i + rRKRK

i

+rRmax {Ri +X i − εi, 0} − rXX i
(6.6)
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6.2.4 Forventet profit

Ved hjælp af den samme antagelse som i de to foregående modeller er forventningen til
betalingschokket nul, E[εi] = 0. Dermed bliver bank i’s forventet profit:

E[πi] = (rL − τ)Li + rBB
i − rDD − φF i + rRKRK

i + rRR
i − (rX − rR)

· E
[
max

{
εi −Ri, (1− θ)εi + θD −Bi −Ri − F i − (1− ξ)RKi, 0

}]
(6.7)

Grunden til haircuttet kun fratrækkes på markedsværdien af realkreditobligationer, i den
del af ligningen hvor lånet fra centralbanken vælges, er at man vil få den samme rente på alle
de realkreditobligationer banken holder. Det er ikke afkastet der mindskes ved at holde real-
kreditobligationer, men markedsværdien og dermed mængden man skal holde for at opfylde
reserve- og LCR-kravet. Dermed vil bank i modtage rRK for mængden RKi, og markedsvær-
dien af at holde realkreditobligationer til opfyldelse af reserve- og LCR-kravet er (1−ξ)RKi.

Ligning (6.7) kan yderligere omskrives til ligning (6.8), ved at benytte sig af størrelsen
af lånet X i fra centralbanken fra ligning (6.3):

E[πi] = (rL − τ)Li + rBB
i − rDD − φF i + rRKRK

i + rRR
i − (rX − rR)

·

 1(εiC<ε
i
K)

∫ ε̂i
εiC

(
(1− θ)εi + θD −Bi −Ri − F i − (1− ξ)RKi

)
dG[εi]

+
∫∞

max{εiK ,ε̂i} (εi −Ri) dG[εi]

 (6.8)

1 er indikator-funktionen. Den har værdien 1, hvis udtrykket i parentesen er sandt og nul
ellers. I fase I og II af perioden vil banken forsøge at maksimere (6.8) ved at sammensætte
den rette portefølje af udlån, obligationer og reserver, samt købe realkreaditobligationer eller
CLF-rettigheder, hvis dette er nødvendigt for at opfylde LCR-kravet.

6.2.5 Realkreditmarkedet

Det antages, at mængden af realkreditobligationer i økonomien er fastsat til RK, og efter-
spørgslen fra ikke-banker er en kontinuerlig svagt voksende funktion af renten rRK . Det vil
sige, at udbuddet af obligationer til banksektoren er en kontinuerlig svagt aftagende funk-
tion af rRK . Denne udbudsfunktion betegnes som µ(RK). Realkreditmarkedet er et stort
likvidt marked, som er knap fire gange så stort som statsobligationsmarkedet jævnfør figur
6.2. Det gør, at køb og salg fra bankerne har en lille effekt på realkreditkursen, og renten
på realkreditobligationen vil være tæt på r på de fleste realkreditobligationsbeholdninger.
Bankerne har dermed mulighed for at have en mængde af statsobligationer og supplere med
en mængde af realkreditobligationer for at opfylde LCR-kravet.
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6.2.6 Efterspørgslen efter realkreditobligationer

I fase II bestemmes den mængde af realkreditobligationer bank i køber for at opfylde LCR-
kravet, samtidig med profitten (ligning 6.8) maksimeres. I figur 4.2 (b), hvor εiC < εiK og
LCR-kraver er det strengeste krav, er første ordensbetingelsen (FOC) for realkreditobliga-
tioner givet ved:

∂E[πi]

∂RKi
= rRK + (rX − rR)(1− ξ)

(
G
[
ε̂i
]
−G

[
εiC
])

= 0 (6.9)

Ligning (6.9) siger, at for at holde realkreditobligationer til opfyldelse af LCR-kravet, skal
værdien af at holde realkreditobligationer være større end haircuttet på realkreditobliga-
tioner. Hvis betalingschokket er mellem εiC og ε̂i, vil køb af realkreditobligationer bidrage
til at LCR-kravet bliver opfyldt. Denne ligning bidrager med det samme som ligning (4.15)
FOC for obligationer og ligning (4.21) FOC for CLF-rettigheder. Ved disse ligninger forsøger
man at øge bankens LCR så meget som muligt, dette kan gøres ved at holde obligationer,
realkreditobligationer og CLF-rettigheder, man vil opnå samme effekt ved alle tre aktiver.

I figur 4.2 (a), hvor εiC ≥ εiK og intervallet [ε̂i,∞[ i figur 4.2 (b), er første ordensbetingelsen
den marginale fordel ved at købe realkreditobligationer givet ved:

∂E[πi]

∂RKi
= rRK (6.10)

I modsætning til køb af CLF-rettigheder, kan det her betale sig at købe realkreditobliga-
tioner, selvom LCR-kravet er opfyldt. Det kan det, da jeg har antaget, at rRK > rB. Det
vil sige, at man tjener en rente på at holde realkreditobligationer, hvorimod man betaler et
gebyr ved køb af CLF-rettigheder.

Ved at sammenholde begge første ordensbetingelser for realkreditobligationer, i de to tilfæl-
de, må der gælde, at banken er interesseret i at købe realkreditobligationer fremfor obliga-
tioner, når:

rRK − ξ ≥ rB − (rL − τ) (6.11)

Størrelsen for renten på realkreditobligationer rRK har en meget afgørende betydning for, om
banken er interesseret i at holde realkreditobligationer. I afsnit 6.2.3 antog jeg, at rRK > rB.
Jeg antager, at banken skal have en større rente, og dermed en kompensationen, for at påtage
sig en større risiko ved at holde realkreditobligationer. Hvis der ikke var nogen kompensation,
kan man stille spørgsmålstegn til, om risikoen ved at holde dem er den sammen. Hvis risikoen
er den samme på de to aktiver, hvorfor skal der så fratrækkes et haircut ξ på realkreditob-
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ligationer, hvis man mener risikoen er den samme på de stats- og realkreditobligationer? I
givet fald vil man have et stort marked bestående af stats- og realkreditobligationer med
samme risiko og samme rente. Det har man ikke. Der er to markeder, med to forskellige
risici. Derfor skal afkastet på at holde realkreditobligationer være størst, da risikoen der er
forbundet med at holde realkreditobligationer er størst. Jævnførende Basel Komitéen an-
befalinger og EU Kommissionens direktiv, er der en større risiko forbundet med at holde
realkreditobligationer. Derfor har de valgt at sætte et haircut på realkreditobligationer. Der
skal dermed være en fordel ved at holde realkreditobligationer, ved at opnå et større afkast.
For at sikre sig en gevinst ved at holde realkreditobligationer frem for statsobligationer,
udover antagelsen rRK > rB, er man nød til at sætte endnu en antagelse på haircuttets
størrelsen. Det antages, at ξ ≤ rL− τ . Ved at lave denne antagelse, er man sikker på ligning
(6.11) holder. Når ligning (6.11) er opfyldt, vil banken få et større afkast ved at holde real-
kreditobligationer end ved statsobligationer. Det gør, at banken har incitament til at holde
realkreditobligationer, da der nu er en gevinst ved at holde dem.
Man tjener en rente på at holde realkreditobligationer og man betaler et gebyr for at købe
CLF-rettigheder. Bank i vil derfor ikke være interesseret i at købe CLF-rettigheder for at
opfylde LCR-kravet, hvis der er mulighed for at købe realkreditobligationer. CLF udgår
derfor fra denne model, da man hellere vil holde realkreditobligationer, hvor man tjener en
rente på at opfylde LCR-kravet.

I sætning 6.2.1 kombineres de to tilfælde i figur 4.2 (a) og (b), som netop er blevet un-
dersøgt i FOC for realkreditobligationer. Ved hjælp af FOC er det muligt at opskrive den
optimale mængden RKi af realkreditobligationer, som bank i skal købe i fase II af figur 6.3
for at opfylde LCR-kravet.

Sætning 6.2.1. Bank i’s efterspørgsel efter realkreditobligationer er givet ved:

rRK = ξ + (rX − rR)(1− ξ)
(
1−G

[
max

{
ε̂i, εiK

}])
(6.12)

Efterspørgselsfunktionen for realkreditobligationer er givet ud fra den højeste værdi mellem
den kritiske værdi ε̂i og den kritiske værdi for reservekravet εiK . Så der tages højde for de
to områder betalingschokket kan være i.
Den måde sætningen fremkommer på, er ved først at isolere rRK i ligning (6.11):

rRK − ξ ≥ rB − (rL − τ)⇒

rRK = rB − (rL − τ) + ξ (6.13)
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Ligning (6.13) indsættes i stedet for rRK i ligning (6.9):

∂E[πi]

∂RKi
= rB − (rL − τ) + ξ + (rX − rR)(1− ξ)

(
G
[
ε̂i
]
−G

[
εiC
])

= 0 (6.14)

Fra afsnit 4.4 vides det, at rB = rL − τ , dette indsættes i ligning (6.14):

∂E[πi]

∂RKi
= rB − rB + ξ + (rX − rR)(1− ξ)

(
G
[
ε̂i
]
−G

[
εiC
])

= 0⇒

∂E[πi]

∂RKi
= ξ + (rX − rR)(1− ξ)

(
G
[
ε̂i
]
−G

[
εiC
])

= 0 (6.15)

Ligning (6.12) i sætning 6.2.1 fremkommer ved at sætte ligning (6.10) lig med ligning (6.15),
og ændre fordelingen til at tage højde for begge områder, det vil sige, max {ε̂i, εiK}, i stedet
for kun intervallet mellem [ε̂i, εiC ]:

rRK = ξ + (rX − rR)(1− ξ)
(
G
[
ε̂i
]
−G

[
εiC
])
⇒

rRK = ξ + (rX − rR)(1− ξ)
(
1−G

[
max

{
ε̂i, εiK

}])
6.2.7 Ligevægt med realkreditobligationer

I dette afsnit ser jeg på udledningen af ligevægtsrenterne og bankens optimale portefølje
valg i forhold til at holde realkreditobligationer kontra obligationer. Da man ikke ønsker at
købe CLF-rettigheder, når der er mulighed for at købe realkreditobligationer.
Markets clearing udvides med realkreditobligationer, så der gælder:

B∗ = µ−1(r∗B) , RK∗ = µ−1(r∗RK) og R∗ = R = 0 (6.16)

De kritiske værdier for LCR-kravet og ε̂i fra ligning (6.4) og (6.5) ændres til følgende via
markets clearing og uden CLF-rettigheder:

ε∗C(B∗ +RK∗) =
B∗ + (1− ξ)RK∗ − θD

1− θ
(6.17)

ε̂∗(B∗ +RK∗) = −B
∗ + (1− ξ)RK∗ − θD

θ
(6.18)

ε∗C og ε̂∗ er funktioner af obligationer og realkreditobligationer (B∗ +RK∗).
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Den kritiske værdi for reservekravet er som i afsnit 4.6:

ε∗K = 0 (6.19)

I sætning 6.2.2 opstilles ligevægten, når haircuttet ξ på realkreditobligationer sættes til at
være mindre end værdien af at holde udlån rL − τ .

Sætning 6.2.2. Hvis ξ ≤ rL − τ vil ligevægtsmængderne for beholdningen af
obligationer og realkreditobligationer (B∗, RK∗) være defineret ved:

µ(B∗) = rR + (rX − rR) (1−G [ε̂∗(B∗ +RK∗)]) (6.20)

µ(RK∗) = ξ + (rX − rR)(1− ξ) (1−G [ε̂∗(B∗ +RK∗)]) (6.21)

Ligevægtsrenterne er givet ved:

r∗L = rR + (rX − rR) (1−G [ε∗C(B∗ +RK∗)]) + τ (6.22)

r∗B = µ(B∗) (6.23)

r∗RK = µ(RK∗) (6.24)

(Se appendix A for mellemregninger)

Ligning (6.20) siger, at udbuddet af obligationer til banksystemet skal være lig bankernes
efterspørgsel efter obligationer, hvor efterspørgselsfunktionen også afhænger af mængden
af realkreditobligationer RK∗. Det vil sige, hvis der købes en større mængde af realkre-
ditobligationer, vil man købe færre obligationer. Ligning (6.21) kræver, at haircuttet på
realkreditobligationer er mindre end værdien af at holde udlån, rL − τ , samt at rRK > rB.
Hvis disse krav gælder, er man interesseret i at holde realkreditobligationer, da bank i ved,
at de vil tjene mere ved at holde realkreditobligationer end de vil gøre på obligationer.

Det er blevet besluttet af EU Kommissionen, at i HQLA skal mindst 30% være statsob-
ligationer eller kontanter på reservekontoen i Nationalbanken [8, Europa Kommissionen].
Det gør, at banken stadig vil holde obligationer B, da man maksimalt kan holde 70% af
HQLA i realkreditobligationer.
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Figur 6.4 illustrerer ligevægten med indførelse af realkreditobligationer i den danske mo-
del med et lille statsobligationsmarked fra afsnit 6.1:

Figur 6.4: Ligevægt med LCR-krav og realkreditobligationer haircut 7% (egen tilvirkning)

Haircuttet på ECAI 1 realkreditobligationerne i CRD-IV er på 7% [8, Europa Kommis-
sionen]. Jeg antager, at de realkreditobligationer, der er i min model, har dette haircut. Jeg
har valgt at antage, at renten på realkreditobligationer rRK er 0,15% højere end renten på
obligationer rB, hvilket er illustreret med den lyseblå linje i figur 6.4. Grunden til, jeg har
valgt denne merværdi på realkreditobligationer, givet en højere risiko end statsobligationer,
er at det skulle komme til udtrykt i figuren, at der er en forskel på de to renter. Denne
forskel kunne sagtens være anderledes.

I denne figur består x-aksen både af obligationsbeholdningen og realkreditobligationer. Det
gør, at man i det lille danske statsobligationsmarked kan købe realkreditobligationer for at
opfylde LCR-kravet. Den mængde, som bank i vælger at holde af obligationer B∗ i ligevægt,
bestemmes fra skæringen mellem udbuddet af realkreditobligationer µ(RK) og ligevægtsren-
ten r∗B. Da der ikke er nok statsobligationer på markedet i forhold til at opfylde LCR-kravet,
er banken nødt til at købe den mængde realkreditobligationer, der mangler for at opfylde
LCR-kravet. Den mængde, realkreditobligationer banken skal købe i ligevægt, findes fra skæ-
ringen mellem udbuddet af realkreditobligationer (den lysegrønne linje) og efterspørgslen af
obligationer (den blå linje). Forskellen mellem denne skæring og udbuddet af obligationer
(den grønne linje) er den mængde, der skal holdes i realkreditobligationer for at opfylde
LCR-kravet.
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I min model holdes der også en mængde af statsobligationer frem for udelukkende at holde
realkreditobligationer. Det gør bankerne, da statsobligationer ofte betragtes som et af de
sikreste likvide aktiver. Det kan man selvfølgelig stille spørgsmålstegn ved, da der gennem
finanskrisen har været lande, der har været ved at gå fallit. Det gør, at deres statsobligatio-
ner ikke er et højkvalitets likvidt aktiv.

Det endelige LCR-krav fra EU Kommissionen (afsnit 2.2) stemmer dermed meget godt
overens med min model; at man holder en vis mængde statsobligationer, hvorefter resten
kan holdes i HQLA realkreditobligationer. De lande, hvor egne statsobligationerne ikke har
en høj rating (ECAI 1), kan man enten holde de 30% i kontanter eller højt ratede statsob-
ligationer fra andre lande i EU.

Forskellen på figur 6.1 og 6.4, det danske marked med og uden realkreditobligationer er,
at ved indførelsen af realkreditobligationer rykker efterspørgselskurven til venstre. Efter-
spørgselsfunktionerne flader hurtigere ud i det marked, hvor både statsobligationer og real-
kreditobligationer indgår. Det giver intuitivt god mening, da bankerne lettere har mulighed
for at opfylde deres LCR-krav, når begge aktiver er på markedet. Hvis realkreditobligation-
er ikke var blevet godkendt i CRD-IV direktivet, havde de finansielle danske institutioner
været nødsaget til at finde level 1 HQLA andre steder i markedet, eksempelvis andre euro-
pæiske statsobligationer. Mange af de sydeuropæiske landes statsobligationer har en lavere
rating end de danske og har også vist sig at blive påvirket mere gennem finanskrisen [6,
Dick-Nielsen 2013]. Det ville derfor ikke være en mulighed at supplere med deres statsob-
ligationer. CLF må maksimalt udgøre 15% af HQLA, og der ligger dermed en begrænsning
i, hvor meget de finansielle danske institutioner kan benytte sig af denne mulighed. På trods
af det lille danske statsobligationsmarked kan det være problematisk, at der ikke må holdes
en større mængde af CLF, når det er aktivet Basel Komitéen ligger op til som supplement.

Jeg vil derfor nu undersøge, hvordan de forskellige haircutstørrelser på realkreditobliga-
tioner fra henholdvis Basel Komitéen og Europa Kommissionen påvirker sammensætningen
af likviditetsbeholdningen. Realkreditobligationer klassificeres forskelligt og med forskellige
haircuts i Basel III og CRD-IV. I tabel 6.3 er vist en oversigt:

Basel III CRD-IV
Level 1 Ikke muligt at holde RK ξ = 7%

Level 2A ξ = 15% ξ = 15%

Level 2B ξ = 25% ξ = 30%

Tabel 6.3: Haircutstørrelser på realkreditobligationer
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Hvis man prøver at justere haircuttet på realkreditobligationer i min model til de for-
skellige haircutstørrelser på 7%, 15%, 25% og 30% fra Basel III [2, BIS 2013] og CRD-IV
[8, Europa Kommissionen], vil det give følgende ligevægtsfigurer:
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Figur 6.5: LCR-kravet med forskellige haircutstørrelser (egen tilvirkning)

Når haircuttet stiger, vil efterspørgselsfunktionerne rykke til højre. Det vil alt andet lige
kræve flere realkreditobligationer at opnå den samme mængde likviditet til opfyldelse af
LCR-kravet. Hvilket giver god mening, da man med et større haircut mindsker markeds-
værdien af realkreditobligationerne, og det er derfor nødvendigt at holde flere for at opnå
samme LCR.
I min model tages der ikke højde for, hvor mange realkreditobligationer der må holdes. Det
betyder, at det ikke er muligt at måle den mængde, der holdes af level 1, 2A og 2B. Haircut
med 15% må maksimalt udgøre 40% af HQLA, hvorimod 25% og 30% kun må udgøre 15%

af HQLA. Det burde ikke være et problem i forhold til mængden af realkreditobligationer
der må holdes, da de danske realkreditobligationer har en meget høj rating. De fleste indgår
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dermed på level 1 [18, Bloomberg], hvor der ikke er nogle begrænsninger på mængden, der
må holdes af realkreditobligationer. Med min antagelse om at ξ ≤ rL − τ , kan det være
bankerne ikke er interesseret i at holdes realkreditobligationer, hvis haircuttet bliver for
stort. Dette giver også intuitivt god mening. Man vil ikke holde et aktiv for en hver pris.
Hvis ikke afkastet hænger sammen med den risiko og haircut der der på aktivet, vil man
hellere finde et bedre alternativ. Eksempelvis højkvalitets likvide tyske statsobligationer.

Det havde ikke været en nødvendighed at medtage realkreditobligationer som level 1 akti-
ver, da 40% af HQLA stadig måtte indeholdes i realkreditobligationer. Samtidig med man
som et alternativ til manglende level 1 aktiver i Danmark kunne holde AAA-ratede tys-
ke statsobligationer [29, Bloomberg]. Det ville derfor stadig være muligt for de finansielle
danske institutioner at opfylde LCR-kravet. Men det ville gøre, at de finansielle danske insti-
tutioner skulle ændre deres likviditetsbeholdningen for at opfylde LCR-kravet. Dette er ikke
særligt hensigtsmæssigt i forhold til populariteten af at holde danske realkreditobligationer.
Med klassificering af realkreditobligationer som level 2 begrænser man den mængde, der må
indgå i HQLA. Ved dette kunne man risikere, at de finansielle danske institutioner kun i et
begrænset omfang ville være interesseret i at holde realkreditobligationer, da der ikke må
indgå mere end 40% i likviditetsbeholdningen. Det ville derfor ikke være nær så populært
som tidligere at holde et stort antal realkreditobligationer.

Fra en dansk synsvinkel vil de finansielle danske institutioner skulle ændre deres likvidi-
tetsbeholdning så meget med de nye LCR-krav fra Basel III, at det ville gå ind og påvirke
det danske realkreditobligations- og boligmarkedet. Når nu de danske realkreditobligationer
har vist sig at være lige så likvide som danske statsobligationer, giver det alt andet lige mest
mening, at de begge kategoriseres som level 1 aktiver. At realkreditobligationer indgår med
et mindre haircut er underordnet, så længe haircuttet ikke blive for stort, og der stadig er
en fortjeneste ved at holde realkreditobligationer. På den måde risikerer man ikke, at bo-
ligmarkedet bliver påvirket af en eventuel faldende efterspørgsel på realkreditobligationer,
hvilket jeg mener, er en vigtig faktor at tage højde for. Selvfølgelig skal de finansielle danske
institutioner opfylde LCR-kravet og på den måde forsøge at sikre sig bedre i tilfælde af
en likviditetskrise. Men det er også vigtigt, at det ikke går ud over det danske boligmar-
ked. Derfor giver det intuitivt mest mening, at realkreditobligationer er blevet klassificeret
som level 1 aktiv, så man undgår for store ændringer i de finansielle danske institutioners
likviditetsbeholdning og efterspørgslen efter realkreditobligationer.
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7 Konklusion

Dette afsnit vil indeholde besvarelsen af hovedspørgsmålet i den opstillede problemformule-
ring. Konklusionen vil yderligere samle op på delkonklusionerne, der er foretaget undervejs
i bestræbelsen på at besvare hovedspørgsmålet. Indledningsvist har det været vigtigt at re-
degøre for LCR-kravet fra Basel III og CRD-IV kravene, da de danner rammerne for denne
afhandling.

Den første model, der er beskrevet, giver et indtryk af, hvordan LCR-kravet påvirker adfærd-
en på interbankmarkedet og derigennem markedsoperationer og de pengepolitiske renter.
Når LCR-kravet indføres, kan det gå ind og påvirke handlerne på overnight interbankmar-
kedet. Det kan det, da de finansielle institutioner med likviditetsoverskud i markeder med
finansiel uro har tendens til ikke at handle med de finansielle institutioner, der har likvi-
ditetsunderskud. I disse situationer kan centralbanken være nødsaget til at udføre ekstra
markedsoperationer for at tilføje likviditet til markedet. Under finanskrisen viste det sig, at
interbankrenterne blev påvirket meget af den finansielle uro. Interbankrenterne har siden
midten af 2012 ligget på et næsten stabilt niveau, hvor der er blevet draget den konklusion,
at finanskrisen kunne se ud, som om den var ovre, da interbankrenterne igen er stabile.

I grundmodellen blev der udført et numerisk eksempel. Dette eksempel viste, at rentekur-
ven har tendens til at stige, når centralbanken tilfører likviditet med udførelse af markeds-
operationer med HQLA. Når markedsoperationerne blev udført med ikke-HQLA, havde
rentekurven en tendens til at falde. Overnight-renten blev påvirket forskelligt med mar-
kedsoperationer af HQLA og ikke-HQLA. Ved markedsoperationer med HQLA reagerede
overnight-renten på ændringer, når der var risiko for, at de finansielle institutioner ikke
kunne opfylde LCR-kravet. I det tilfælde hvor det var ikke-HQLA, der blev brugt, reagere-
de overnight-renten ikke på de forskellige ændringer i likviditeten, men faldt til et konstant
niveau. Centralbanken er derfor nødt til i denne model at overveje konsekvenserne af mar-
kedsoperationer med og uden HQLA, da indførelsen af LCR-kravet har en stor påvirkning
på markedsoperationerne og interbankrenterne. Når der ikke er nok likviditet i markedet,
vil overnight-renten dermed blive påvirket.

Dette førte til den udvidede model, hvor det blev undersøgt, hvordan LCR-kravet påvirker
små og store obligationsmarkeder. I et stort obligationsmarked vil det ikke være et problem
for de finansielle institutioner at opfylde LCR-kravet. Der vil være masser af likviditet i
markedet at tage af, og det vil derfor være let at sammensætte likviditetsbeholdningen til
opfyldelse af LCR-kravet. Når obligationsmarkedet er stort, gør det også, at de finansielle
institutioner formentligt ikke behøver ændre ret meget i den likviditetsportefølje, de alle-
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rede har sammensat. Det blev vist, at i små obligationsmarkeder kan det være svært at
opfylde LCR-kravet. I markeder med mangel på obligationer, vil obligationsudbyttet blive
presset ned, hvilket medfører en stor likviditetspræmie, der skubber den korte rente ned.
I små obligationsmarkeder er man derfor nødsaget til at tilføre likviditet på anden måde
til markedet. I den udvidede model er det CLF, der bruges som supplement til det lille
obligationsmarked. Ved tilføjelse af CLF sættes et gebyr på at købe CLF-rettigheder. Dette
gebyr må ikke overstige den likviditetspræmie, der opstår. Hvis gebyret sættes til en højere
pris end likviditetspræmien, vil de finansielle institutioner ikke have incitament til at holde
CLF, da det vil blive for dyrt for dem. Gebyret fastsættes af centralbanken, der vil opve-
je omkostningerne ved højere rentespænd over for fordelene ved at have mere likviditet på
markedet. CLF vil ikke kunne fjerne problemet med likviditetspræmien og faldet i den korte
rente, men den vil kunne mindske problemerne. Den udvidede model har dermed vist, at
man i små markeder kan afhjælpe problemerne med den manglende likviditet ved at tilføje
CLF til markedet, hvilket Basel Komitéen har lagt op til, at man kan gøre.

I den empiriske del kom det til udtryk, at Danmark står over for det problem, at der ikke
er nok statsobligationer. Det blev vist fra setuppet i den udvide model, hvor data fra det
danske marked blev brugt. Her fremgik det af figuren (figur 6.1), at det danske statsobliga-
tionsmarked ikke er stort nok. Man risikerer at skubbe obligationsudbyttet ned, hvilket fører
til et fald i den korte rente. Det gør, at de finansielle danske institutioner må finde anden
likviditet til opfyldelse af LCR-kravet. Det blev illustreret, at det danske realkreditobliga-
tionsmarked er næsten fire gange så stort som det danske statsobligationsmarked. Danmark
råder dermed over en stor mængde likviditet, som fra Basel III anbefalingerne ikke kunne
klassificeres på samme level som de danske statsobligationer. I CRV-IV godkendes største-
delen af de danske realkreditobligationer som level 1 aktiver med et haircut på 7%. Presset
fra de danske politikere og eksperter har givet gevinst og fået overbevist Europa Kommis-
sionen om, at danske realkreditobligationer skal klassificeres på samme niveau som danske
statsobligationer. Med det i mente, blev realkreditobligationer tilføjet i den udvidede model.

Det blev vist i egen udvidelse, at det er muligt at tilføje realkreditobligationer til den udvid-
ede model. Her fremgår det, at realkreditobligationer vil gå ind og erstatte CLF-rettigheder
som et alternativ til at tilføje likviditet til et lille statsobligationsmarked. Så længe der sta-
dig er en fortjeneste ved at holde realkreditobligationer på trods af haircut, har de finansielle
institutioner incitament til at købe realkreditobligationer. Det blev yderligere antaget, at
man ved at holde realkreditobligationer kan opnå en rente, der er større end den rente, der
opnås på statsobligationer. Denne antagelse blev lavet, da man alt andet lige må opnå en
højere gevinst ved at påtage sig en større risiko. Med denne antagelse kom jeg frem til, at de
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finansielle institutioner gerne vil holde realkreditobligationer i deres likviditetsbeholdning.

Der blev foretaget en vurdering af Basel III og CRD-IVs klassificeringer af realkreditob-
ligationer med de forskellige haircuts. Jo større haircuttet var, jo større mængde realkre-
ditobligationer skulle der til. Med anbefalingerne fra Basel III var det ikke muligt at holde
mere end 40% af HQLA i realkreditobligationer. Der blev stillet spørgsmålstegn ved dette og
problematikken i ikke at måtte holde flere. Hvis realkreditobligationer kun blev klassificeret
som level 2 aktiver, kunne det udløse et fald i efterspørgslen efter realkreditobligationer. De
finansielle institutioner ville være tvunget til at ændre sammensætningen af deres likviditets-
beholdning, hvoraf populariteten til realkreditobligationer kunne risikere at falde markant,
hvilket vil gå ind og påvirke det danske boligmarked negativt.

Besvarelsen af hovedspørgsmålet er, at de finansielle danske institutioners likviditetsbe-
holdning stort set ikke vil blive påvirket af indførelsen af LCR-kravet. Dette skyldes klas-
sificeringen af realkreditobligationer som level 1 aktiv. Havde Europa Kommissionen ikke
godkendt dette i CRD-IV direktivet, havde det formentlig set helt anderledes ud. I så fald
havde de finansielle danske institutioner skulle ændre en stor del af deres likviditetsbehold-
ningen fra realkreditobligationer til andre aktiver. Der ville dermed blive solgt ud af disse
aktiver, hvilket alt andet lige formentlig ville medføre et stort fald i efterspørgslen og pri-
serne på realkreditobligationer. For dansk økonomi, realkreditobligations- og boligmarkedet
har det derfor været vigtigt at få realkreditobligationer klassificeret som level 1 aktiv, så de
finansielle danske institutioner stort set har kunnet fastholde deres nuværende likviditets-
beholdning med den store mængde realkreditobligationer. Det havde været muligt for de
finansielle danske institutioner at opfylde LCR-kravet, hvis ikke realkreditobligationer var
blevet godkendt som level 1 aktiv. Det havde dog være uhensigtsmæssigt, taget i betragtning
af det store likvide realkreditobligationsmarked Danmark besidder. For fastholdelse af en
stabil dansk økonomi har klassificeringen af realkreditobligationer, som level 1 aktiv, derfor
været meget afgørende.
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Appendix

A Appendix: Mellemregning til sætning 6.2.2

For at få sætning 6.2.2 anvendes en række ligninger fra afsnit 4 og 6.2.
Sætning 4.1 fra afsnit 4.4:

rB = rR + (rX − rR)
(
1−G

[
max

{
ε̂i, εiK

}])
(A.1)

rL = rR + (rX − rR)
(
1−G

[
min

{
εiC , ε

i
K

}])
+ τ (A.2)

Ligning (6.16), (6.17), (6.18) og (6.19) fra afsnit 6.2.7:

B∗ = µ−1(r∗B) , RK∗ = µ−1(r∗RK) og R∗ = R = 0 (A.3)

ε∗C(B∗ +RK∗) =
B∗ + (1− ξ)RK∗ − θD

1− θ
(A.4)

ε̂∗(B∗ +RK∗) = −B
∗ + (1− ξ)RK∗ − θD

θ
(A.5)

ε∗K = 0 (A.6)

Ligning (6.12) fra sætning 6.2.1:

rRK = ξ + (rX − rR)(1− ξ)
(
1−G

[
max

{
ε̂i, εiK

}])
(A.7)

Ligevægtsrenten på obligationer ligning (6.23):
For at finde ligevægtsrenten for obligationer ligning (6.23) i sætning 6.2.2 benyttes market-
clearing ligning (A.3):

B∗ = µ−1(r∗B) ⇒ r∗B = µ(B∗) (A.8)

Ligevægtsmængden for obligationer ligning (6.20):
Obligationsbeholdningen ligning (6.20) findes ved først at benytte ligning (A.1) og (A.8):

r∗B = µ(B∗) ⇒ rB = µ(B)

µ(B∗) = rR + (rX − rR)
(
1−G

[
max

{
ε̂i, εiK

}])
(A.9)
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Det vides fra ligning (A.6), at den kritiske værdi for reservekravet er lig nul, dermed må
max af ε̂i og εiK være ε̂i. Dermed kan ligning (A.5) benyttes til at indsætte i ligning (A.9),
hvoraf ligning (6.23) fra sætning 6.2.2 fremkommer:

µ(B∗) = rR + (rX − rR) (1−G [ε̂∗(B∗ +RK∗)]) (A.10)

Ligevægtsrenten på realkreditobligationer ligning (6.24):
For at finde ligevægtsrenten for realkreditobligationer ligning (6.24) i sætning 6.2.2 benyttes
market-clearing ligning (A.3):

RK∗ = µ−1(r∗RK) ⇒ r∗RK = µ(RK∗) (A.11)

Ligevægtsmængden for realkreditobligationer ligning (6.21):
Realkreditobligationsbeholdningen ligning (6.21) findes ved først at benytte ligning (A.7)
og (A.11):

r∗RK = µ(RK∗) ⇒ rRK = µ(RK)

µ(RK∗) = ξ + (rX − rR)(1− ξ)
(
1−G

[
max

{
ε̂i, εiK

}])
(A.12)

Det vides fra ligning (A.6), at den kritiske værdi for reservekravet er lig nul, dermed må
max af ε̂i og εiK være ε̂i. Dermed kan ligning (A.5) benyttes til at indsætte i ligning (A.12),
hvoraf ligning (6.21) fra sætning 6.2.2 fås:

µ(RK∗) = ξ + (rX − rR)(1− ξ) (1−G [ε̂∗(B∗ +RK∗)]) (A.13)

Ligevægtsrenten på udlån ligning (6.22):
For at finde ligevægtsrenten for udlån ligning (6.22) fra sætning 6.2.2 benyttes ligning (A.2):

rL = rR + (rX − rR)
(
1−G

[
min

{
εiC , ε

i
K

}])
+ τ (A.14)

Da den kritiske værdi for reservekravet i ligning (A.6) er nul, indsættes den kritiske værdi
for LCR-kravet ligning (A.4) til frembringelse af ligning (6.22) fra sætning 6.2.2:

r∗L = rR + (rX − rR) (1−G [ε∗C(B∗ +RK∗)]) + τ (A.15)
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B Appendix: R-kode til den udvidede mode

R kode til den udvidede model, ligevægt i et lille obligationsmarked uden CLF:

1 rX <<− 4
2 rR <<− 2
3 r_ <<− 3
4 B <<− seq ( 0 , 8 , . 0 1 )
5 theta <<− 0 .2
6 D_ <<− 8
7 tau <<− 0 .4
8
9 epsK <<− 0
10 epsC <<− (B − ( theta∗D_) )/(1 − theta )
11 epsHat <<− −(B − ( theta∗D_) )/ theta
12
13 rB <<− function ( rR , rX , epsHat ){
14 r e s <− rR + (rX−rR)∗(1−pnorm(pmax( epsHat , 0 ) ) )
15 return ( r e s )
16 }
17
18 rL <<− function ( rR , rX , epsC , tau ){
19 r e s <− rR + (rX−rR)∗(1−pnorm(pmin( epsC , 0 ) ) ) + tau
20 return ( r e s )
21 }
22
23 plot (B, rB(rR , rX , epsHat ) , type=" l " , l t y =1, lwd=2, ylim = c ( 0 , 5 ) ,
24 xlim=c ( 0 , 2 ) , col="blue " , xlab="B" , ylab="Procent " )
25 l ines (B, rL (rR , rX , epsC , tau ) , type=" l " , l t y =1, col="red" , lwd=2)
26 abline (h=rR , l t y =1, col="gray" )
27 abline (h=rX , l t y =1, col="gray" )
28
29 mu <− function (B, rR , rX , epsHat ){
30 mu <− rR + (rX−rR)∗(1−pnorm( epsHat ) )
31 return (mu)
32 }
33
34 l ines (B, mu(B, rR , rX , epsHat)−B^5+(r_−rR ) , type=" l " , l t y =1,
35 col="darkgreen " , lwd=2)
36 legend ( " t op r i gh t " , c ( expression (paste ( r [ L ] , " (B) " ) ) ,
37 expression (paste ( r [B] , " (B) " ) ) , expression (paste ( mu , " (B) " ) ) ) ,
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38 cex =0.8 , col=c ( " red " , " blue " , " darkgreen " ) , l t y =1, bty="n" )
39
40 abline ( v=1, l t y =2, col="black " )
41 abline ( v=1.6 , l t y =2, col="black " )
42
43 mtext(c ( expression (paste ( r [X] ) ) , expression ( bar ( r ) ) ,
44 expression (paste ( r [R] ) ) ) , s i d e =4, l i n e =0, at=c ( 4 , 3 , 2 ) )
45 mtext(c ( expression (paste ( r [ L ] , "∗" ) ) , expression (paste ( r [B] ,
46 "∗" ) ) ) , s i d e =2, l i n e =0, at=c ( 4 , 2 ) )
47 mtext(c ( "B∗" , expression ( bar (B) ) , expression (paste ( theta ) ) ,
48 expression ( bar (D) ) ) , s i d e =1, l i n e =0.2 , at=c ( 1 , 1 . 3 , 1 . 6 , 1 . 6 5 ) )

C Appendix: R-kode med dansk data

R kode med dansk data, ligevægt i et lille obligationsmarked uden CLF:

1 rX <<− 0 .02
2 rR <<− 0
3 r_ <<− 0 .01
4 B <<− seq ( 0 , 8 , . 0 1 )
5 theta <<− 0 .1
6 D_ <<− 34
7 tau <<− 0 .004
8
9 epsK <<− 0
10 epsC <<− (B − ( theta∗D_) )/(1 − theta )
11 epsHat <<− −(B − ( theta∗D_) )/ theta
12
13 rB <<− function ( rR , rX , epsHat ){
14 r e s <− rR + (rX−rR)∗(1−pnorm(pmax( epsHat , 0 ) ) )
15 return ( r e s )
16 }
17
18 rL <<− function ( rR , rX , epsC , tau ){
19 r e s <− rR + (rX−rR)∗(1−pnorm(pmin( epsC , 0 ) ) ) + tau
20 return ( r e s )
21 }
22
23 plot (B, rB(rR , rX , epsHat ) , type=" l " , l t y =1, lwd=2, ylim = c ( −0 .01 ,0 .03) ,
24 xlim=c ( 0 , 4 ) , col="blue " , xlab="B" , ylab="Procentpoint " )
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25 l ines (B, rL (rR , rX , epsC , tau ) , type=" l " , l t y =1, col="red" , lwd=2)
26 abline (h=rR , l t y =1, col="gray" )
27 abline (h=rX , l t y =1, col="gray" )
28
29 mu <− function (B, rR , rX , epsHat ){
30 mu <− ( rR + (rX−rR)∗(1−pnorm( epsHat ) ) )
31 return (mu)
32 }
33
34 l ines (B, −mu(B, rR , rX , epsHat)−B^10+( r_−rR ) , type=" l " , l t y =1,
35 col="darkgreen " , lwd=2)
36
37 legend ( " t op r i gh t " , c ( expression (paste ( r [ L ] , " (B) " ) ) ,
38 expression (paste ( r [B] , " (B) " ) ) , expression (paste ( mu , " (B) " ) ) ) ,
39 cex =0.8 , col=c ( " red " , " blue " , " darkgreen " ) , l t y =1, bty="n" )
40
41 abline ( v=0.4 , l t y =2, col="black " )
42 abline ( v=3.4 , l t y =2, col="black " )
43
44 mtext(c ( expression (paste ( r [X] ) ) , expression ( bar ( r ) ) ,
45 expression (paste ( r [R] ) ) ) , s i d e =4, l i n e =0, at=c ( 0 . 0 2 , 0 . 0 1 , 0 ) )
46 mtext(c ( expression (paste ( r [ L ] , "∗" ) ) , expression (paste ( r [B] ,
47 "∗" ) ) ) , s i d e =2, l i n e =0, at=c ( 0 . 0 2 , 0 ) )
48 mtext(c ( "B∗" , expression ( bar (B) ) , expression (paste ( theta ) ) ,
49 expression ( bar (D) ) ) , s i d e =1, l i n e =0.2 , at=c ( 0 . 4 , 0 . 7 , 3 . 3 , 3 . 5 ) )

D Appendix: R-kode med realkreditobligationer

R kode med dansk data, ligevægt i et lille obligationsmarked med realkreditobligationer:

1 rX <<− 0 .02
2 rR <<− 0
3 r_ <<− 0 .01
4 B <<− seq ( 0 , 8 , . 0 1 )
5 theta <<− 0 .1
6 D_ <<− 34
7 tau <<− 0 .004
8 RK <<− seq ( 0 , 8 , . 0 1 )
9 x i <<− 0 .07

10
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11 epsK <<− 0
12 epsC <<− (B + RK∗(1−x i ) − ( theta∗D_) )/(1 − theta )
13 epsHat <<− −(B + RK∗(1−x i ) − ( theta∗D_) )/ theta
14
15 rB <<− function ( rR , rX , epsHat ){
16 r e s <− rR + (rX−rR)∗(1−pnorm(pmax( epsHat , 0 ) ) )
17 return ( r e s )
18 }
19
20 rL <<− function ( rR , rX , epsC , tau ){
21 r e s <− rR + (rX−rR)∗(1−pnorm(pmin( epsC , 0 ) ) ) + tau
22 return ( r e s )
23 }
24
25 plot (B, rB(rR , rX , epsHat ) , type=" l " , l t y =1, lwd=2, col="blue " , xlab=
26 "B␣+␣RK" , ylab="Procentpo int " , yl im = c ( −0 .01 ,0 .03) , xl im = c ( 0 , 2 . 2 ) )
27 l ines (B, rL (rR , rX , epsC , tau ) , type=" l " , l t y =1, col="red" , lwd=2)
28 abline (h=rR , l t y =1, col="gray" )
29 abline (h=rX , l t y =1, col="gray" )
30
31 muB <− function (B,RK, rR , rX , epsHat ){
32 mu <− ( rR + (rX−rR)∗(1−pnorm( epsHat ) ) )
33 return (mu)
34 }
35
36 l ines (B, −muB(B,RK, rR , rX , epsHat)−B^10+( r_−rR ) , type=" l " , l t y =1,
37 col="darkgreen " , lwd=2)
38
39 rRK <<− rB(rR , rX , epsHat )+0.0015
40 l ines (B, rRK, type=" l " , l t y =1,col="deepskyblue " , lwd=2)
41
42 muRK <− function (B,RK, rR , rX , epsHat , x i ){
43 mu <− ( x i + (rX−rR)∗(1−x i )∗(1−pnorm(pmax( epsHat , 0 ) ) ) )
44 return (mu)
45 }
46
47 l ines (RK, −muRK(B,RK, rR , rX , epsHat , x i )^10+( r_−rRK) , type=" l " ,
48 l t y =1, col="mediumspringgreen" , lwd=2)
49
50 abline ( v=0.6 , l t y =2, col="black " )
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51 abline ( v=1.72 , l t y =2, col="black " )
52 abline (h=0.004 , l t y =2, col="black " )
53 abline (h=0.0145 , l t y =2, col="black " )
54
55 mtext(c ( expression (paste ( r [X] ) ) , expression ( bar ( r ) ) ,
56 expression (paste ( r [R] ) ) ) , s i d e =4, l i n e =0, at=c ( 0 . 0 2 , 0 . 0 1 , 0 ) )
57 mtext(c ( expression (paste ( r [ L ] , "∗" ) ) , expression (paste ( r [B] ,
58 "∗" ) ) ) , s i d e =2, l i n e =0, at=c ( 0 . 0 1 45 , 0 . 0 0 4 ) )
59 mtext(c ( "B∗" , "B∗+RK∗" ) , s i d e =1, l i n e =0.2 , at=c ( 0 . 7 , 1 . 7 5 ) , cex =0.7)
60
61 legend ( " t op r i gh t " , c ( expression (paste ( r [ L ] , " (B) " ) ) ,
62 expression (paste ( r [B] , " (B) " ) ) , expression (paste ( mu , " (B) " ) ) ,
63 expression (paste ( r [RK] , " (RK) " ) ) , expression (paste ( mu , " (RK) " ) ) ) ,
64 cex =0.8 , col=c ( " red " , " blue " , " darkgreen " , " deepskyblue " ,
65 "mediumspringgreen" ) , l t y =1, lwd=2, bty="n" )

90


