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Executive Summary 

In the past year the impact of the financial crisis has spread across the world. Even though the crisis 

originated from the American housing market and their related “subprime-bonds”, the globalized financial 

market has stretched its problems abroad. Lehman Brothers, a financial institution which was considered 

“too big to fail”, filed for bankruptcy in September 2008 and problems started escalating. The effects of the 

asymmetric information caused a breakdown in the interbank-market, which affected the banks to hoard 

liquidity. 

The aim of this thesis is to determine, the impact and effects the financial crisis has caused to the Danish 

banks, and whether the scale has differed from foreign banks. The primary aim has been decomposed into 

four propositions including; the banks operations and their effect on market value, the interbank-market 

under circumstances of the crisis, individual banks and their credit risks and last the Danish bank aid 

programme in comparison. 

The substantial growth in loans, over the last couple of years, started to dwindle in the repercussions of the 

financial crisis. In past years, provision for credit losses has been almost non-existing in the Danish financial 

sector. This has changed dramatically since fall 2008. Compared to foreign banks, the steep rise was quite 

similar. The growth in loans was partly due to great increases in financial asset prises, caused by 

macroeconomic enhanced capital management, which was performed by banks around the world. Further 

growth in loans greatly increased the market value for both Danish and foreign banks. Similar to those of 

foreign banks, the market values plummeted in 2008, as a result of the crisis. 

The effect of the financial crisis was a significant segmentation of the global money market. Especially the 

Danish money market seemed to suffer from increased risk premiums compared foreign markets. CDS-

spread analysis gave an indication of the effect of the financial crises on an institutional-level. Leaving a 

slight indication of an increase in credit risk for Danish banks compared to foreign banks. Under the 

circumstances governments was forced to support the banking sector, to avoid even bigger consequences 

for the macroeconomic environment. The Danish state aid has been of a larger scale, than those of several 

foreign countries, possibly motivated by a greater need for recapitalization of the Danish banks. 

The overall conclusion are, that this analysis shows small signs of a bigger impact caused by the financial 

crises on Danish banks compared to foreign banks.  
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1) Indledning 

Den danske økonomi er tydeligt mærket af den finansielle krise, der siden sommeren 2007 har præget 

verdensøkonomien. Krisen udsprang af den såkaldte ”Subprime-krise” i USA. Her blev millioner af 

mennesker insolvente på grund af en ugunstig rentestigning, faldende huspriser og en uforsvarlig 

udlånspolitik. Krisen var utvivlsomt tæt på at tvinge de to realkreditgiganter Fannie Mae og Freddie Mac i 

knæ. 7. september 2008 satte Federal Housing Finance Agency begge selskaber under administration, 

hvilket betvivlede hele strukturen på det amerikanske boligmarked. Blot otte dage senere, 15. september 

2008, kom en chokerende betalingsstandsning fra Lehman Brothers. En virksomhed der generelt var 

opfattet som ”too big to fail”.   

 Siden har krisen spredt sig til resten af verden. I Danmark kom krisens hidtidige største offer i oktober 2008, 

da Roskilde Bank bukkede under for solvenskravene og måtte se sig overtaget af Nationalbanken. 

Afviklingen af banken var bl.a. forårsaget af en uansvarlig høj eksponering mod ejendomssektoren. Siden 

har krisen sat sine usvigelige spor i de fleste virksomheder, som videre resulterede i nedskæringer og 

konstant faldende markedsværdier. Den danske redningspakke er sendt af sted i to omgange, i form af 

”Bankpakken” og ”Kreditpakken”, i daglig tale Bankpakke I og II. Modtagerne af pakkerne er i første omgang 

banker og realkreditinstitutterne med håb om mindre konservatisme i udlånspolitikken, og derved undgå en 

kreditklemme hvor kreditværdige virksomheder ikke kan låne penge.   

Penge- og realkreditinstitutterne er sat til tælling. Deres markedsværdier er kun en brøkdel, i forhold til 

hvad de var for blot et år siden. Ydermere er hele tilgangen til det at drive en finansiel virksomhed op til 

revision. Der sættes spørgsmålstegn ved udlånspolitik, direktionsvederlag, kreditmodeller osv. De finansielle 

virksomheder varetager en vigtig rolle i samfundsøkonomien. Det sker ved, at de sikrer finansiering til 

kreditværdige virksomheder, hvorved der skabes grobund for vækst og udvikling. Betingelsen for at de 

finansielle virksomheder kan forvalte denne opgave er, at de er i stand til at opretholde et kapitalgrundlag, 

der er stærkt nok til at modstå de tab, der typisk vil følge et konjunkturomslag, som det vi har oplevet siden 

sommeren 2007. 

På baggrund heraf vil vi med denne afhandling analysere finanskrisens påvirkning af banksektoren i 

Danmark, samt undersøge hvorvidt vi er blevet hårdere ramt, end de nationer vi normalt sammenligner os 

med.     
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1.1 Struktur  

Afhandlingen er inddelt I to niveauer, hvoraf det første niveau består af fire kapitler. Hvert kapitel har til 

formål at be- eller afkræfte en relevant hypotese. Niveau 2 udgøres af de enkelte kapitlers afsnit, der 

danner grundlag for besvarelsen af kapitlets tilhørende hypotese, og i sidste ende også 

hovedproblemstillingen. 

Første kapitel analyserer finanskrisens effekt på bankernes drift i form af udlån og nedskrivninger. 

Endvidere undersøges påvirkningen af markedsværdien via aktiemarkedet og det finansielle nøgletal 

Kurs/Indre værdi.  

Andet kapitel er en analyse af interbank-markedet, herunder den effekt finanskrisen har haft på 

banksektoren, målt på pengemarkedsrenter og mulighederne for udenlandsk funding.  

Tredje kapitel analyserer finanskrisens effekt på de individuelle banker. Effekten måles ved spreadet på 

Credit Default Swaps, som implicit angiver udviklingen i kreditrisiko. 

Fjerde kapitel er en gennemgang af den danske løsningsmodel, herunder forskellen i forhold til de 

udenlandske hjælpepakker. Desuden diskuteres forslag til hindring af senere gentagelse af krisen. 
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1.2 Problemformulering  

Finanskrisen har siden sommeren 2007 sat det finansielle system, som vi kender det i dag, under pres. Dette 

har ageret inspirationskilde for denne afhandling. Formålet med denne afhandling er at svare på følgende 

hovedproblemstilling: 

Hvilken effekt har den verserende finanskrise haft på den finansielle sektor i Danmark i forhold til 

udlandet? 

For at konkretisere hovedproblemstillingen har vi opstillet fire hypoteser, der skal medvirke til at undersøge 

hovedproblemstillingen. Hver hypotese støttes af en række underspørgsmål for at begrænse og fokusere 

analysen. Afhandlingen er inddelt i fire kapitler. Hvert kapitel har til formål at be- eller afkræfte en 

hypotese, der skal medvirke til besvarelsen af hovedproblemstillingen.    

Første kapitel er en analyse af finanskrisens påvirkning af de danske bankers drift og de følgende udslag i 

deres markedsværdi. For at sætte finanskrisens påvirkning i relief sammenlignes udviklingen med banker i 

udlandet. Nedenstående hypotese danner udgangspunkt for første kapitel. 

1. Den danske banksektor er ramt hårdere af finanskrisen end udlandet, målt på bankernes drift og 

markedsværdi. 

- Hvilken udvikling har der været i udlånsvækst og hvilken sammenhæng er der med den 

samfundsøkonomiske udvikling? 

- Hvilken udvikling har der været i nedskrivninger for danske og udenlandske banker?  

- Kan konjunkturforstærkende kapitalstyring have haft en indflydelse på udlånsvæksten? 

- Hvad er bankernes forventninger til 2009? 

- Hvordan har de danske bankaktier præsteret, set i forhold til både markedet generelt og 

udenlandske bankaktier? 

- Hvordan vurderer markedet den reelle værdi af de danske og udenlandske bankers egenkapital, 

målt ved Kurs/Indre værdi? 

Andet kapitel analyserer, hvordan interbank-markedet er blevet påvirket af finanskrisen, og hvilken 

indflydelse det har haft på bankernes mulighed for at funde sig. Ydermere vil det blive diskuteret, hvorvidt 

finanskrisen har ført til et reelt sammenbrud af interbank-markedet. Hypotese to danner grundlag for andet 

kapitel i afhandlingen.    
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2. Den finansielle krise har ført til en svækkelse af interbank-markedet, bl.a. stigende risikopræmier 

og aversion mod udlån.   

- Hvordan har udviklingen været på bankernes risikopræmie ved udlån i interbank-markedet? 

- Hvor afhængige er danske banker af udenlandsk funding, og hvilken effekt har finanskrisen haft 

på adgangen til funding i udenlandske pengemarkeder?  

- Har finanskrisen ført til sammenbrud på interbank-markedet? 

Tredje kapitel er en forlængelse af analysen i andet kapitel. Analysen tages her ned fra et sektorniveau 

(andet kapitel), og analyserer hvilken indflydelse finanskrisens har haft på den individuelle bank. Dette 

måles implicit via handel med kreditrisiko i interbank-markedet. Nedenstående hypotese er fokus i tredje 

kapitel.   

3. Finanskrisen har i højere grad betydet øget kreditrisiko på danske banker i forhold til de 

udenlandske. 

- Hvad er et retvisende mål for handel med kreditrisiko? 

- Hvordan har udviklingen været i kreditrisiko på de udvalgte banker? 

- Hvordan har udviklingen i kreditrisiko været på de danske banker i forhold til udlandet? 

Fjerde kapitel er en analyse af den danske løsningsmodel for de problemstillinger finanskrisen har medført 

(belyst i de tre første kapitler). Den danske løsningsmodel vil blive holdt op imod udlandet. Til sidst vil 

løsningsmodellerne blive sat i perspektiv, og det diskuteres hvorledes det kan forhindres, at en ny krise 

bryder ud efter udløb af de nationale bankpakker. Hypotese fire danner grundlag for dette kapitel af 

afhandlingen.  

4. Den danske løsningsmodel bygger på samme principper som de udenlandske.  

- Hvordan er strukturen på den danske løsningsmodel? 

- Er den danske løsningsmodel forskellig fra udlandet? 

- Har finanskrisen haft indflydelse på bankernes indregning og måling af finansielle aktiver? 

- Hvilke muligheder og tiltag kan forhindre en fremtidig krise?   
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1.3 Afgrænsning 

Udgangspunktet for vores analyse er, som skrevet i problemformuleringen, “ Hvilken effekt har den 

verserende finanskrise haft på den finansielle sektor i Danmark i forhold til udlandet?”. I opgaven afgrænser 

vi os fra pensionsselskaber, forsikringsselskaber og realkreditinstitutter, således at vores analyse fokuserer 

på finanskrisens påvirkning af de danske banker. Det er implicit i opgaven, at prisudviklingen på 

boligmarkedet har haft en betydelig indflydelse på finanskrisens opståen og udvikling. Vi afgrænser os fra en 

dybere analyse af sammenhængen mellem prisudvikling på boligmarkedet og performanceudviklingen i de 

danske pengeinstitutter. En sådan dybdegående analyse vil være for omfattende, og understøtter kun 

begrænset den analytiske vinkel vi ønsker for afhandlingen.   

1.4 Metode  

Analysen tager udgangspunkt i den nuværende finanskrise, der har præget det internationale finansielle 

marked siden 2007. Fokus er finanskrisens påvirkning af den danske banksektor.  

Metoden til fremskaffelse af datamateriale har primært været udtræk fra databaser, statistikker og 

analyser. De mest benyttede kilder er således udarbejdet af Finanstilsynet, Danmarks Statistik, ECB, 

Danmarks Nationalbank og Datastream. Derudover er der hentet tal fra de finansielle virksomheders års- og 

kvartalsrapporter. 

Finanstilsynets database er brugt i den udstrækning vi har haft behov for nøgletal og statistikker, der ikke 

offentliggøres af bankerne.  Data oprinder i dette tilfælde fra bankernes lovpligtige rapportering til 

Finanstilsynet. Derudover er der i opgaven hentet tal og statistikker fra samfundsøkonomiske analyser 

udarbejdet af Danmarks Nationalbank. Fra ECB er der analyser og statistikker for udviklingen i det 

europæiske pengemarked. 

Datastream er kildedata vedrørende kurser på bankaktier, finansielle derivater og pengemarkedsrenter. 

Danmarks Statistiks database er benyttet til indhentning af samfundsøkonomiske nøgletal.   

Fælles for de ovenstående kilder er, at de alle vurderes til at være retvisende og pålidelige. Derfor er de 

konklusioner, der nås frem til i det følgende, baseret på en så præcis tilnærmet fremstilling af virkeligheden, 

som det har været muligt, med enkelte begrænsninger i adgang til datamateriale fra de finansielle 

virksomheder.  
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2) Bankernes drift og udslag i 
markedsværdi 

Første kapitel er en analyse af finanskrisens påvirkning af de danske bankers drift. Denne påvirkning 

undersøges gennem bankernes udlån og nedskrivninger. Herefter fokuseres der på udslagene i 

markedsværdierne gennem aktiemarkedet og det finansielle nøgletal Kurs/Indre værdi. For at sætte 

finanskrisens påvirkning i relief sammenlignes udviklingen med banker i udlandet. Formålet med kapitlet er 

at be- eller afkræfte nedenstående hypotese. 

- Den danske banksektor er ramt hårdere af finanskrisen end udlandet, målt på bankernes drift 

og udslag i markedsværdi. 

Første kapitel er inddelt i fem afsnit. Hvert afsnit bidrager til besvarelse af ovenstående hypotesen. For at 

udspecificere hypotesen er der opstillet følgende underspørgsmål: 

- Hvilken udvikling har der været i udlånsvæksten, og hvilken sammenhæng er der med den 

samfundsøkonomiske udvikling? 

- Hvilken udvikling har der været i nedskrivninger for danske og udenlandske banker?  

- Hvad er bankernes forventninger til 2009?  

- Kan konjunkturforstærkende kapitalstyring have haft en indflydelse på udlånsvæksten? 

- Hvordan har de danske bankaktier præsteret, set i forhold til både markedet generelt og 

udenlandske bankaktier? 

- Hvordan vurderer markedet den reelle værdi af de danske og udenlandske bankers egenkapital, 

målt ved Kurs/Indre værdi? 

Første afsnit fokuserer på bankernes udlån. Især væksten af denne kan have stor betydning for bankernes 

nedskrivninger, som bliver gennemgået i andet afsnit. Tredje afsnit forklarer årsager til udlånsvæksten og 

effekterne heraf via den konjunkturforstærkende kapitalstyring. Fjerde afsnit undersøger påvirkningen af de 

danske banker gennem aktiemarkedet, mens femte afsnit koncentrerer sig om det finansielle nøgletal 

Kurs/Indre værdi. Nøgletallet er medtaget, da det kan give en indikation af markedets forventninger til 

fremtidige tab i bankerne.  
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2.1 Udlån 

De danske bankers udlånsvækst har haft en sammenhængende effekt med den samfundsøkonomiske 

udvikling, som det er vist i nedenstående figur 1. Af figuren ses det, at væksten i udlån og BNP langtfra har 

været ens, men det kan stadig bemærkes, at vendepunkterne har en stor lighed med ca. et års forsinkelse 

på udlånsvæksten. Selvom skalaerne for de to akser er opgjort forskelligt, er det interessant at se, at 

udlånsvæksten i perioden 1996-2000, hvor væksten i BNP har ligget mellem ca. 2-3 %, har befundet sig i 

intervallet ca. 9-18 %. Sammenlignes denne periode med de sidste tre år (2005-2007) har væksten i BNP 

ligeledes ligget imellem ca. 2 % og 3 %, mens udlånsvæksten har været markant højere end den 

sammenlignelige periode 1996-2000. Der har således været en meget stor stigning i bankernes udlån i en 

periode, hvor den økonomiske vækst var henholdsvis 2,31 %; 3,30 % og 1,99 %.  

Figur 1 - Udlånsvækst i forhold til BNP 

 

Anm. Udlånsvækst er afbildet på den venstre 2. Akse, mens væksten i BNP relaterer til den højre 2. Akse.                                                                                           

Kilde: Finanstilsynet og Statistikbanken NAT02, Egen tilvirkning. 

Den store udlånsstigning kan også ses i figur 2, hvor udlånet er opgjort i pct. af BNP. Efter bankkrisen i 

starten af 90’erne faldt udlånet i forhold til BNP til ca. 50 %. De følgende år indtil afmatningen i 2001 steg 

udlånet til at udgøre knap 100 %. Dette niveau blev holdt i årene med lavkonjunktur. Da der igen kom gang i 

økonomien i 2004, steg udlånet betragteligt i forhold til BNP. Væksten var så markant, at udlån i 2007 var 

tæt på at være dobbelt så stor, som det årlige BNP (190 %). Til sammenligning udgjorde gælden i USA under 

depressionen i 1929 ca. 170 %. I dag udgør det amerikanske samfunds gæld ca. 350 % af BNP1, hvilket kan 

have meget stor indvirkning på krisens udvikling og varighed. 

                                                           
1 Avisartikel: Børsen (2009b) 
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Figur 2 - Udlån i pct. af BNP 

 

Kilde: Finanstilsynet og Statistikbanken NAT02, Egen tilvirkning. 

I nedenstående figur 3 er en række udenlandske bankers udlånsvækst medtaget. I årene med lavkonjunktur 

(2001-2003) var de udenlandske bankers udlånsvækst meget lav, ligesom det var tilfældet for de danske 

banker. Gennemsnittet for de her medtagne banker lå omkring en nulvækst. I 2004 steg udlånsvæksten i 

gennemsnit til 22 %. Det skyldes dog især JP MorganChase & Co. (JP Morgan) og Banco Santander, der 

begge steg med over 70 % (Pga. købene af henholdsvis Bank One2 og Abbey National3). For de otte andre 

banker var udlånsvæksten i gennemsnit omkring 9 %. I de følgende tre år lå udlånsvæksten mellem 15 % og 

16 %, for i 2008 at stige til lige knap 20 %. 

Figur 3 - Årlig vækst I udlån 

 

Kilde: Datastream, Egen tilvirkning. 

                                                           
2 Webside: CNN MONEY. 
3 Webside: Den Europæiske Unions Tidende. 
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De danske banker har således haft en udvikling i udlån, som var meget lig de udenlandske banker. Her 

kendetegnet ved en høj vækst i perioden siden sidste lavkonjunktur. Allerede i 2008 har flere af de danske 

banker dog en markant lavere udlånsvækst

banker har bl.a. JP Morgan og Deutsche Bank stadigt stigende ud

primært en reklassificering af finansielle aktiver

skyldes hovedsageligt opkøb af Washington Mutual

Danske- og Jyske Banks udlån forholder sig næsten uændret. Nordea fastholder en udlånsvækst omkring de 

20 %, mens det kun er Swedbank og BNP Paribas af de udenlandske banker, hvor væksten falder til omkring 

10 %.  

Ovenstående figur 4 fokuserer på periodens sidste fem kvartaler. Her ses det tydeligt, at den tidligere høje 

udlånsvækst i de fleste tilfælde er erstattet af stagnation eller fald. Fra 4. kvartal 2008 til 1. kvartal 2009 er 

det kun Banco Santander, Deutsche Bank og Nordea, de

udlån dog kun 8 % i de sidste fire kvartaler. Danske Banks udlån steg 3 %, mens Sydbanks og Jyske Banks

udlån faldt med henholdsvis 4 % og 14 %. I forhold til de udenlandske banker

banker haft en lavere udlånsvækst i perioden. En negativ udlånsvækst

Jyske Bank og Sydbank, findes desuden ikke hos de andre medtagne banker (JP Morgans udlån stiger 

                                                           
4 Reklassifikationen betød at finansielle aktiver, der var klassificeret i handelskategorierne, nu blev klassificeret som 
udlån. Kilde: Årsrapport: Deutsche Bank (2008) 
5 Ændringen af IAS39 bliver forklaret i afsnit 
6 Publikation: Danmarks Nationalbank (2009b)
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De danske banker har således haft en udvikling i udlån, som var meget lig de udenlandske banker. Her 

kendetegnet ved en høj vækst i perioden siden sidste lavkonjunktur. Allerede i 2008 har flere af de danske 

ant lavere udlånsvækst, set i forhold til de udenlandske. I modsætning til de danske 

banker har bl.a. JP Morgan og Deutsche Bank stadigt stigende udlån. For Deutsche Bank skyldes dette 

primært en reklassificering af finansielle aktiver4 i henhold til ændringen af IAS39

opkøb af Washington Mutual6. Sydbanks udlån stiger mindre end 10 %

forholder sig næsten uændret. Nordea fastholder en udlånsvækst omkring de 

det kun er Swedbank og BNP Paribas af de udenlandske banker, hvor væksten falder til omkring 

Figur 4 - Kvartalsvis udvikling i udlån 2008-2009 

Kilde: Kvartals- og Årsrapporter, Egen tilvirkning 

fokuserer på periodens sidste fem kvartaler. Her ses det tydeligt, at den tidligere høje 

udlånsvækst i de fleste tilfælde er erstattet af stagnation eller fald. Fra 4. kvartal 2008 til 1. kvartal 2009 er 

det kun Banco Santander, Deutsche Bank og Nordea, der havde stigende udlån. Sammenlagt steg Nordeas 

udlån dog kun 8 % i de sidste fire kvartaler. Danske Banks udlån steg 3 %, mens Sydbanks og Jyske Banks

faldt med henholdsvis 4 % og 14 %. I forhold til de udenlandske banker, har de fire største danske

banker haft en lavere udlånsvækst i perioden. En negativ udlånsvækst, set over hele perioden,

Jyske Bank og Sydbank, findes desuden ikke hos de andre medtagne banker (JP Morgans udlån stiger 

                   
Reklassifikationen betød at finansielle aktiver, der var klassificeret i handelskategorierne, nu blev klassificeret som 

udlån. Kilde: Årsrapport: Deutsche Bank (2008)  
Ændringen af IAS39 bliver forklaret i afsnit 5.3 Finansielle aktiver i regnskabet 
Publikation: Danmarks Nationalbank (2009b) 
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De danske banker har således haft en udvikling i udlån, som var meget lig de udenlandske banker. Her 

kendetegnet ved en høj vækst i perioden siden sidste lavkonjunktur. Allerede i 2008 har flere af de danske 
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kraftigt i 3. kvartal pga. købet af Washington Mutual Bank, men falder i de følgende kvartaler). De danske 

banker har således holdt igen med udlånene, på trods af de gennemførte bankpakker. Pengene fra 

Bankpakke II er dog endnu ikke udbetalt, og kan således få en positiv effekt på udlånene. Desuden kan 

bankpakkerne have haft en bremsende effekt på en negativ udvikling, hvorfor bankpakkernes indflydelse på 

udlånene bestemt ikke kan afvises. 

2.2 Nedskrivninger  

De danske banker har i høj grad været påvirket af finanskrisen, hvilket har afspejlet sig i deres resultater for 

2008. Det er især nedskrivninger på udlån, der har haft stor negativ effekt. Ses der på de fire største banker i 

Danmark, som udgøres af Nordea, Danske Bank, Jyske Bank samt Sydbank, har basisindtjeningen, i form af 

nettorente- og gebyrindtægter, været svagt stigende, mens de store tab er sket i forbindelse med 

nedskrivninger og hensættelser på udlån. Som det ses på nedenstående figur 5, har især Danske Bank været 

nødsaget til at nedskrive et udsædvanligt stort beløb, set i forhold til både de andre banker og de historiske 

nedskrivninger de sidste 10 år. Jyske Bank og Sydbank har begge haft meget små og meget stabile 

nedskrivninger, mens de to klart største banker, Danske Bank og Nordea, begge har haft større 

nedskrivninger i årene 2001-2003, sammenfaldende med en periode, hvor den årlige vækst i BNP var under 

1 %7. 

Figur 5 - Nedskrivninger på udlån 

 

Kilde: Årsrapporter fra Danske Bank, Nordea, Jyske Bank og Sydbank, Egen tilvirkning. 

Sættes nedskrivningerne i forhold til udlån bemærkes det, at Danske Banks nedskrivninger i 2008, jf. figur 6, 

relativt set, er på niveau med Sydbank med en nedskrivningsprocent på ca. 0,6 %. Jyske Bank ligger noget 

højere i 0,8 %, mens Nordea har lidt færrest tab i forhold til udlånet, og har derfor kun nedskrevet med lige 

                                                           
7 Se figur 1 – Udlånsvækst i forhold til BNP side 11 
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under 0,2 %. Fælles for de fire banker og sektoren som helhed er dog, at nedskrivningsprocenterne er steget 

betragteligt, og set i forhold til niveauet i 2003 er det kun Nordea, der ikke har nedskrevet en større 

procentdel af udlånet i 2008. De fire banker har således haft en stor stigning i deres relative tab på udlån i 

perioden, hvor finanskrisen har udviklet sig. 

Figur 6 - Årlig Nedskrivningsprocent 

 

Kilde: Finanstilsynets Nøgletalsdatabase og Årsrapporter, Egen tilvirkning. 

Sættes den store stigning i nedskrivningsprocent i et historisk perspektiv bemærkes det, at stigningen 

kommer efter en årrække, hvor niveauet var meget lavt. Nedenstående figur 7 viser den samlede 

banksektors tab i procent af udlån i perioden tilbage fra 19908. Det ses tydeligt heraf at banksektoren led 

store tab under den sidste bankkrise i starten af 90’erne. Tabene nåede i 1992 op på 2,46 %, og det giver 

anledning til at overveje om nedskrivningerne i 2008 kun er ”toppen af isbjerget”, og at det således ikke kan 

udelukkes, at der venter større nedskrivninger i de kommende år. Selvom de to kriser ikke er ens, så er 

forskellen i tabsprocenten markant. Sammenholdes dette med den kendsgerning at klart den største del af 

det samlede tab i 2008 blev taget i 4. kvartal, som det bliver beskrevet i næste afsnit, kan det indikere større 

tab i fremtiden. 

                                                           
8 Bemærk at der ikke er samlede tal for 2008 
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Figur 7 - Tab i forhold til udlån for hele banksektoren 

 

Kilde: Finanstilsynet, Egen tilvirkning 

De meget lave tab i årene 2004 til 2007, der alle lå meget tæt på 0 %, jf. figur 6, kan have medført at 

bankerne har negligeret risikoen ved udlån. Især med hensyn til eksponeringen overfor ejendoms- og 

byggelån. Områder der begge er stærkt afhængige af boligpriserne og deraf også samfundsøkonomien. 

Denne problemstilling er tydeligst illustreret ved problemerne i Roskilde Bank, hvor ejendomsudlån 

udgjorde ca. 55 % af de samlede udlån9. 

2.2.1 Kvartalsmæssig tabsudvikling 

Det er især værd at bemærke udviklingen i nedskrivningerne i 2008, som er opført i tabel 1. I første halvår 

nedskrev de fire banker sammenlagt for 1.640 mio. kr. I 3. kvartal udgjorde nedskrivningerne 2.710 mio. kr., 

mens der alene i 4. kvartal blev nedskrevet med hele 12.832 mio. kr. Det er deraf tydeligt, at omfanget af 

krisen steg i løbet af året, og tog yderligere fart i de sidste tre måneder, hvor den globale økonomi oplevede 

en meget kraftig opbremsning. Netop de sidste tre måneder blev kraftigt påvirket af nationaliseringen af 

flere banker og Lehman Brothers’ overraskende betalingsstandsning d. 15. september.  

Betalingsstandsningen var overraskende i den forstand, at det ikke længere var påregneligt at staten ville 

holde hånden over virksomheder af denne størrelse, på trods af deres store forgrening og indvirkning på 

samfundet.  

 

 

 

 

                                                           
9Publikation: Finanstilsynet (2008a) 
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Tabel 1 - Nedskrivninger på udlån - Kvartalsoversigt 

  2008 2009 

Mio. Kr. 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Hele året 1.  kvartal 

Danske Bank 542 572 1775 9199 12088 7981 
Nordea 156 268 663 2384 3472 2652 
Jyske Bank 53 65 174 790 1082 664 
Sydbank -19 6 98 459 544 270 

I alt 732 911 2710 12832 17186 11567 
Kilde: Årsrapporter og kvartalsopgørelser, Egen tilvirkning. 

Idet de meget store nedskrivninger fremkom i 4. kvartal, har det vakt bekymring for, at tabene endnu ikke 

har nået deres maksimum.  

Som beskrevet i årsrapporterne forudser bankerne store nedskrivninger i 200910. Set i forhold til de 

nedskrivninger, der allerede er foretaget i 1. kvartal 2009, ser deres forventninger ud til at holde stik. 

Danske Bank nedskrev med lige knap 8 mia. kr., hvilket er et fald på 13 % i forhold til 4. kvartal 2008. Til 

gengæld udgør det omkring 2/3 af nedskrivningerne for hele 2008. Nordeas nedskrivninger for 1. kvartal i år 

steg med 11 % i forhold til sidste kvartal, hvorved der allerede er nedskrevet med ca. 75 % af sidste års 

samlede nedskrivninger. Jyske Banks og Sydbanks nedskrivninger faldt kvartalsmæssigt med henholdsvis 16 

% og 41 %. Samlet set er de fire bankers kvartalsnedskrivninger faldet med knap 10 % i forhold til 4. kvartal. 

Der er derfor mulighed for, at toppen er nået med hensyn til nedskrivninger. De er dog stadig på et meget 

højt niveau, og bliver krisen længerevarende, kan de medfølgende samfundsøkonomiske konsekvenser 

endog føre til større nedskrivninger. I forhold til hele 2008 udgør nedskrivninger i 1. kvartal 2009 67 %. Det 

er således klart at en fortsættelse af disse store nedskrivninger, vil føre til langt større samlede 

nedskrivninger i 2009 end året før. 

                                                           
10 Bankernes forventninger for hele 2009 er beskrevet i afsnit 2.5.1 Forventninger for 2009 
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Figur 8 - Nedskrivningsprocent ift. udlandet 

 

Kilde: Årsrapporter og Datastream, Egen tilvirkning. 

I ovenstående figur 8 er de fire største danske bankers nedskrivningsprocent sammenlignet med flere store 

udenlandske banker. Alle de viste banker har haft stigende nedskrivninger i forhold til deres udlån. De 

danske banker har forud for stigningen ligget på et meget lavt niveau, sammen med Swedbank, Deutsche 

Bank og BNP Paribas. Banco Santander har ligget en anelse højere, mens HSBC og JP Morgan har haft en 

noget højere nedskrivningsprocent omkring 0,7 %. Især stigningen hos JP Morgan har været 

bemærkelsesværdig stor. Der blev således nedskrevet med knap 3 % i 2008. En del af forklaringen består i, 

at banken har været mere eksponeret overfor subprime-lånene, men også det at krisen startede i USA, kan 

have haft indflydelse på den store nedskrivning, idet nedskrivningerne er foretaget tidligere. Desuden har JP 

Morgans overtagelse af den kriseramte bank Washington Mutual medført, at en del af denne banks store 

tab er blevet nedskrevet under JP Morgan11. HSBC’s store nedskrivning skyldes at banken, især igennem den 

amerikanske afdeling af HSBC Finance, var en stor aktør indenfor subprime-lån og var således stærkt 

eksponeret overfor disse, da krisen begyndte at sprede sig. 

Årsagen til at nedskrivningsprocenterne endnu ikke er højere for de danske og flere af de europæiske 

banker, kan skyldes de meget lave nedskrivninger i de første to kvartaler, og til dels også 3. kvartal, i 2008. 

Som det blev vist i tabel 1 (side 17), er det nye år indledt med nedskrivninger i næsten samme 

størrelsesorden som i 4. kvartal 2008. Holder denne tendens, vil nedskrivningsprocenterne således stige 

markant i 2009. Eksempelvis ville Danske Banks nedskrivningsprocent blive 1,8 %, hvis niveauet for 1. 

kvartals nedskrivninger fortsætter resten af året, og udlånet holdes konstant. 

                                                           
11 Årsrapport: JP Morgan (2008) 
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2.3 Konjunkturforstærkende kapitalstyring 

Den store stigning i de danske bankers udlån har bl.a. været forårsaget af deres såkaldte 

”konjunkturforstærkende kapitalstyring”12. Begrebet dækker over, at bankernes finansielle aktiver 

prisfastsættes efter ”mark to market” princippet, hvor balancens aktiver til enhver tid bestemmes af 

markedsværdien. En stigning i aktiverne medfører således et fald i bankens gearing13, da egenkapitalen 

bliver relativt større i forhold til balancen. 

Figur 9 - Forhold mellem gearing og aktiver 

 

Kilde: Adrian og Shin (2008) 

Som det fremgår af Shin og Adrian (2008) ønsker de kommercielle banker dog ikke at lade gearingen falde, 

når aktivernes værdi stiger. Sammenhængen er vist i ovenstående figur 9, hvor de kommercielle banker 

sammenholdes med de almindelige husholdninger, der lader gearingen falde når aktiverne stiger. De 

kommercielle banker udnytter i stedet den øgede balance til at optage nye lån, der videre kan finansiere 

nye aktiver. Bankerne sigter således mod at holde en fast gearing. Det medfører en øget efterspørgsel på 

aktiver, som dermed vil presse priserne op på aktiver, der ikke er perfekt likvide. Videre fører det til, at 

bankernes balancer forøges, og det skaber således en opadgående prisspiral. Det omvendte gør sig 

gældende, når markedsprisen på aktiverne falder. Her ønsker bankerne at slanke deres balancer og 

aktivudbuddet stiger derved, med lavere priser til følge. Disse konjunkturforstærkende forhold kan således 

medføre at illikvide aktiver bliver over- eller underprisfastsat og herved skaber en boble14. Den 

forstærkende effekt er vist i figur 10.  

                                                           
12 Mikkelsen (2009b) 
13 Gearingen svarer til den reciprokke værdi af solvensen, således at et fald i gearingen vil medføre en stigning i 
solvensen. 
14 En boble defineres typisk som: Højere priser end de fundamentale udbuds- og efterspørgselsforhold kan forklare. 
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Figur 10 - Prisspiraler ved høj- og lavkonjunktur 

 

Kilde: Adrian og Shin (2008), egen tilvirkning 

Under normale forhold vil en boble blive afværget eller briste, når det bliver klart, at priserne på aktiverne 

ikke er fastsat korrekt. Denne krise har dog været påvirket af en stor stigning i securitisation af især boliglån. 

Begrebet ”originate to distribute” stammer herfra, hvor finansielle institutioner har udstedt lån og solgt 

dem videre til andre finansielle institutioner, der har pakket dem og udstedt værdipapirer med sikkerhed 

heri. Værdipapirerne kaldes MBS’er (Mortgage Backed Securities) og CDO’er (Collateralised Debt 

Obligations). De er kendetegnet ved at være meget komplekse, og det har for CDO’ernes vedkommende vist 

sig næsten umuligt at bestemme den korrekte risiko, og dermed kunne værdiansætte dem korrekt. 

Bankerne har derfor i høj grad ikke været i stand til at afgøre, om aktivpriserne var ude af proportioner. De 

finansielle institutioner, der har udstedt subprime boliglånene, har gjort det med videresalg for øje, og har 

derfor ikke haft incitament til at undgå eller begrænse udlån til dårligere låntagere. Værdipapirernes 

komplekse opbygning har været medvirkende til, at ratingbureauerne har undervurderet risikoen, og de 

finansielle institutioner har således ikke haft svært ved at videresælge lånene med de historisk dårlige 

betalere.  

MBS’erne består typisk af flere tusinde boliglån, der er pakket og solgt videre, indeholdende komplicerede 

regler for udbetaling til investorerne. CDO’erne består af MBS’ere sat sammen med andre ABS’er (Asset 

Backed Securities), herunder lån til biler, virksomheder og kreditkort- og studenterlån15. Selvom CDO’erne 

derved har diversificeret noget af markedsrisikoen væk, ved at inddrage andre lån end boliglån, så har 

korrelationen mellem lånene stadig været højere end antaget. Tabene ved fald i f.eks. boligpriserne har 

derfor været større end først antaget. Forudsætningerne for subprime lånene tog hovedsageligt 

                                                           
15 Mikkelsen (2009a) 
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udgangspunkt i perioden fra 1992 til de første år af det 21. århundrede16. En periode der bød på en næsten 

uafbrudt stigning i huspriserne. Især årene 2001-2003 var problematiske, idet denne periode havde en 

yderst sjælden makroøkonomisk sammensætning af recession og stigende boligpriser17. De benyttede 

historiske data gav deraf et forvrænget billede af husprisernes udvikling ved recession i 

samfundsøkonomien. MBS’erne har netop vist sig at være kraftigt påvirket af boligpriserne, da subprime 

lånerne har været afhængige af stigninger i boligprisen for at kunne omlægge lånet efter de første to-tre år. 

Det skyldtes at ydelsen ellers typisk steg betragteligt. Det er en følge af subprime lånenes karakteristiske 

opbygning, hvor der typisk er en fast og forholdsvis lav rente de første to eller tre år, efterfulgt af en højere 

variabel rente i den resterende del af lånet. Faldende boligpriser har derved medført, at mange subprime 

lånere ikke har kunnet omlægge deres lån, hvilket videre har bevirket, at lånene er blevet misligholdt. Den 

store spredning af MBS’er og CDO’er i den finansielle sektor på verdensplan, har gjort bankerne usikre på 

hinandens eksponering overfor disse værdipapirer. Sammen med bankernes større udbud af finansielle 

aktiver, i et marked med meget få købere, har det presset deres likviditet og medført et tilfrosset 

pengemarked.  

Figur 11 - Udstedelse af Asset-Backed Commercial Papers (10 dages løbende gennemsnit i mio. $) 

 

Kilde: Bailey, Elmendorf og Litan (2008) 

Bankernes likviditet har yderligere været presset af, at mange banker har oprettet selvstændige 

finansieringsselskaber kaldet SIV’er (Structured Investment Vehicle). Det er gjort for at omgå lovgivningens 

kapitalkrav, idet de ikke opgøres på bankernes balancer, hvorfor bankerne får mulighed for at øge deres 

                                                           
16 Bailey, Elmendorf og Litan (2008) 
17 Calomiris (2008) 
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gearing. De omgåede kapitalkrav skulle ellers netop være med til at sikre at likviditetskriser ikke opstår. 

SIV’erne investerede ofte i langsigtede MBS’er og CDO’er, mens de finansierede sig ved at udstede 

kortsigtede værdipapirer med sikkerhed i disse (Asset-Backed Commercial Papers). Som det fremgår af figur 

11, steg den meget kortsigtede finansiering af SIV’erne kraftigt i perioden op til starten af 2007. Da 

likviditeten i markedet begyndte at falde, fik SIV’erne svært ved at refinansiere sig, og nogle banker blev 

deraf nødsaget til at tage SIV’erne og deres aktiver tilbage på balancen af hensyn til investorerne18. 

Bankernes aktivmasse blev således forøget i en tid, hvor de var mere interesseret i at sælge ud for at sænke 

gearingen, som følge af den tidligere omtalte konjunkturforstærkende kapitalstyring. En effekt der således 

yderligere forstærkede presset på bankernes likviditet. 

2.4 Aktiemarkedet 

Som et led i undersøgelsen af finanskrisens påvirkning af de danske banker, fokuseres der i dette afsnit på 

deres performance på aktiemarkedet. Aktiekursen afspejler markedets forventninger til fremtidig 

indtjening, og kan således være en god indikator for, hvor stor en påvirkning finanskrisen har haft på 

bankerne. For at sætte de danske bankers udvikling i relief, sammenlignes der med udvalgte større 

europæiske banker og en enkelt amerikansk. Desuden sammenholdes de danske banker med de 

toneangivende danske aktier, i form af OMX C20 indekset, og 500 store amerikanske virksomheder i S&P 

500-indekset. Denne sammenligning kan give indikationer om, hvorvidt bankerne er blevet påvirket hårdere 

end markedet generelt, ligesom de danske banker sættes i forhold til udlandet. 

For at få det mest retvisende billede af bankernes performance benyttes ”Total Return Index”, der tager 

højde for udbetalt dividende ved at lade det geninvestere. 

Indledningsvist sammenholdes de fire største danske bankers performance med et gennemsnit for 

bankerne i Gruppe 219. 

                                                           
18 Bailey, Elmendorf og Litan (2008) 
19 Opdelt efter Finanstilsynets inddelinger. Opdelingen af Gruppe 1 og 2 kan ses i bilag 1. Gruppe 2 banker, der ikke er 
børsnoterede eller er overtaget af Finansiel Stabilitet/andre banker, er ikke medtaget i dette kapitel. 
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Figur 12 - Danske bankers udvikling på aktiemarkedet 

 

Kilde: Datastream, Egen tilvirkning.  

Af ovenstående figur 12 fremgår det, at de mindre danske bankaktier har oplevet meget kraftige stigninger 

siden 2001. Det er især værd at bemærke, at de mindre bankers stigningstakter har været markant større, 

end Danmarks to største banker i form af Danske Bank og Nordea. Den største stigning ses for Sydbank, 

men også Jyske Bank, der er Danmarks tredje største bank, er steget kraftigt til et niveau fem gange højere 

end ved starten af perioden. Imellem de to banker ligger gennemsnittet for bankerne i Gruppe 2. Der har 

således været store stigninger i de mellemstore banker. En af årsagerne til dette kan være, at disse lidt 

mindre banker har ligget på et forholdsmæssigt lavt niveau, men via deres aggressive ekspansion har 

bankernes forretning udviklet sig eksplosivt. Dette er bl.a. afspejlet i større udlånsvækst end de store 

banker, men også stigningen i lån til private investeringer har været markante i forhold til de store banker. 

Mens Danske Bank og Nordea har været lidt mere tilbageholdende med udlån til privates aktieinvesteringer, 

har de mindre banker, især i perioden op til maj 2006, haft meget betydelige stigninger i lån til private 

investeringer20. Desuden kan Jyske- og Sydbanks aktiesplit have haft en positiv indflydelse på aktiekursen. 

Selvom indgrebet i sig selv er af kosmetisk betydning, er det vidt beskrevet21, at et aktiesplit ofte har været 

efterfulgt af en betydelig forøgelse af den udbetalte dividende, hvorfor aktiemarkedet ofte reagerer positivt 

på et split. Den positive indflydelse fremkommer således som en følge af signalværdien, og til dels en øget 

likviditet da stykstørrelsen kan have indflydelse på de mindre private investorer. 

                                                           
20 Artikel: Børsen (2006a). 
21 Fama, Fisher, Jensen og Roll (1969), Lakonishok og Lev (1987) og Bechmann og Raaballe (2004) 
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Den lange periode med stigninger for bankerne kulminerede i foråret 2007. Her begyndte de første 

problemer med subprime-lån også at dukke frem, bl.a. i form af New Century Financials konkursbegæring d. 

2. april22. Den subprime-låne specialiserede virksomhed var fra starten af marts 2007 blevet nødsaget til at 

stoppe for yderligere udlån pga. manglende finansiering.  Efterfølgende, og indtil sommeren samme år, 

stagnerede kurserne. Herefter begyndte subprime-krisen for alvor at springe ud, og det fremgår tydeligt af 

figur 12, at især Sydbank, men også Jyske Bank, oplevede store fald i aktiekursen, hvor den største negative 

reaktion skete i kølvandet på Lehman Brothers’ konkurs d. 15. september 2008. Det er værd at bemærke, at 

en meget stor del af de kursstigninger, som Sydbank, Jyske Bank og Gruppe 2 bankerne oplevede i perioden, 

forsvandt efter den store nedgang. Forskellen mellem disse bankers aktiekurser og de to største banker blev 

således formindsket markant. Årsagen til dette kan være, at markedet har vurderet, at de mindre banker 

relativt har haft sværest ved at dække de fremkomne nedskrivninger. Det kan dog også tyde på, at de 

fundamentale forhold ikke har kunnet retfærdiggøre de iøjnefaldende store stigninger i perioden op til 

krisens udbrud. 

I nedenstående figur 13 fokuseres der på perioden fra januar 2007 inden markedet toppede. Igennem stort 

set hele perioden har bankerne haft det sværere end aktiemarkedet generelt, som her er afbildet via OMX 

C20 indekset. Indekset var oppe med næsten 20 %, inden det i starten af januar 2008 nåede ned på niveau 

med starten af perioden. På det tidspunkt var Danske Banks, Sydbanks og Gruppe 2 bankernes aktier faldet 

med ca. 20 %.  

Figur 13 - Danske bankers udvikling på aktiemarkedet fra 2007 

 

Kilde: Datastream, Egen tilvirkning. 

                                                           
22 Publikation: Danmarks Nationalbank (2009) 
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De største fald sker omkring starten af september 2008. Her eskalerer krisen for alvor i forbindelse med 

Federal Housing Finance Agencys kontrolovertagelse af Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) 

og Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage Corporation) d. 7. september og omtalte Lehman Brothers 

betalingsstandsning 15. september.  

Tabel 2 angiver og rangerer bankerne med de største tab i perioden fra 2. januar 2007 til 15. juni 2009.  Af 

tabellen fremgår det, at da den nuværende bund blev nået d. 6. marts 2009, var det gået værst ud over 

Danske Bank, der havde mistet 86 % af sin markedsværdi i forhold til januar 2007. Herefter fulgte 

gennemsnittet for Gruppe 2 bankerne med 79 % og Sydbank og Jyske Bank, begge med et fald på 78 %. 

Nordea havde det mindste fald på 68 %, mens benchmark OMX C20 indekset oplevede et fald på 48 %. 

Mod periodens slutning rejste kurserne sig. Set i forhold til periodens begyndelse var det nu Gruppe 2 

bankerne, der havde mistet mest med et fald på 66 %. Umiddelbart omkring dem lå Jyske Bank, Danske 

Bank og Sydbank med fald på henholdsvis 61 %, 59 % og 55 % i forhold til udgangspunktet. Videre er det 

bemærkelsesværdigt, at Nordea i periodens slutning ”kun” har tabt 28 % af kursværdien, hvilket er meget 

tæt på OMX C20 indekset, der havde oplevet et fald på 27 %. 

Tabel 2 - Indeks over kursudviklingen 2. januar 2007 – 15. juni 2009 

Fald i markedsværdi i forhold til jan 2007 

(%) Min Slut 

Danske Bank 86 59 

Gruppe 2 79 66 

Sydbank 78 55 

Jyske Bank 78 61 

Nordea (CSE) 68 28 

OMX C20 48 27 

Kilde: Datastream, Egen tilvirkning. 

Det kan således konstateres, at bankerne har været hårdere ramt af krisen end aktiemarkedet generelt. 

Flertallet af de her medtagne banker måtte se aktiekursen falde med ca. 60 %, mens Nordea og 

benchmark’et for markedet faldt med knap det halve. Den store forskel til OMX C20 indekset sker endda på 

trods af, at de fire banker selv indgår, hvorved de er medvirkende til at trække indekset ned. Årsagen til 

Nordeas bedre performance, set i forhold til de andre banker, kan meget vel være deres mindre 
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nedskrivninger23, hvorfor banken også opfattes som værende mere konservativ med udlånene, end de 

andre banker. Dette bliver også underbygget af kursudviklingen, set over hele perioden tilbage fra 2001. Her 

stiger Nordeas aktiekurs mindre end Danske Bank i opgangsperioden, mens den efterfølgende således 

falder mindre, og derved ender med en bedre performance. 

2.4.1 Danske banker i forhold til udlandet 

I det foregående afsnit blev de danske banker sammenlignet med hinanden. I den følgende figur 14 vil 

Danske Bank og Nordeas udvikling blive sat i forhold til otte store udenlandske banker. De otte udenlandske 

banker er udvalgt fra en samling på 36 banker og 4 indeks24, for at bevare overskueligheden i 

sammenligningen. De er udvalgt til at repræsentere et benchmark for ”udlandet”, som 

sammenligningsgrundlag for finanskrisens påvirkning af de danske banker. Jyske Bank, Sydbank og Gruppe 2 

bankerne medtages ikke i figur 14, da udsvingene i deres performance, jf. figur 12 (side 23), er markant 

større end Danske Bank og Nordeas. Samme forskel er der i forhold til de udenlandske banker, idet de har 

haft en udvikling forholdsvis tæt på de to største danske banker, som det ses i følgende figur 14. Jyske Bank 

og Sydbank medtages dog i sammenligningen, jf. tabel 3 (side 28). 

Figur 14 afbilder udviklingen for de to største banker i Danmark, fem europæiske med udgangspunkt i 

forskellige lande, samt en enkelt amerikansk. Til sammenligning er medtaget OMX C20 og S&P 500 

indeksene. S&P 500 dækker kun over amerikanske aktier, og der kan derfor argumenteres for, at et 

europæisk indeks ville være en bedre sammenligning. Et eksempel på dette kunne være S&P Europe 350. 

Udviklingen i dette har dog været næsten identisk med S&P 500, og for at undgå at øge uoverskueligheden 

er kun det ene medtaget. 

                                                           
23 Se afsnittet om bankernes nedskrivninger 2.2 Nedskrivninger.  
24 Samlingen af disse banker er vist i bilag 1. Det fremgår heraf, at udviklingen for de 36 banker har fulgt samme 
tendens. Der kan derfor argumenteres for, at de udvalgte otte banker er repræsentative for udviklingen i forskellige 
lande. 
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Figur 14 - Indekseret udvikling i udvalgte danske og internationale bankaktier 

 

Kilde: Datastream, Egen tilvirkning. 

Af nedenstående tabel 3 fremgår det, at Danske Bank har været blandt de banker med den højeste stigning i 

perioden sammen med BNP Paribas og Swedbank. Disse banker har fra starten af 2003 outperformet 

markedet, set i forhold til både OMX C20 og S&P 500. Tendensen varede indtil maj-juni 2007, hvor flere af 

bankerne toppede. De to markedsindeks topper først 9. og 11. oktober, og det indikerer således, at 

bankerne var de første, der blev ramt af krisen, mens markedet som helhed først blev påvirket med et par 

måneders forsinkelse. Efter bankerne når deres top, begynder spændet mellem de forskellige bankers 

performance at snævre ind. 

De største fald i aktiekurserne opstår i nær sammenhæng med Lehman Brothers’ betalingsstandsning d. 15. 

september 2008. I forhold til åbningskurserne denne dag falder bankerne kraftigt de følgende dage. De 

eksakte fald er angivet i tabel 3a, hvor de udenlandske banker blev hårdest ramt med fald på op til 21,3 %, 

hvilket var tilfældet med Swedbank. De fire største danske banker blev alle ramt af fald på mellem 8 % og 9 

%. De danske banker oplevede således mindre fald i de første dage efter Lehman Brothers’ 

betalingsstandsning, end de udenlandske. De danske banker er dog blandt de hårdest ramte i perioden 

herefter, jf. tabel 3b. Værst gik det for Deutsche Bank, der over godt og vel fem uger tabte 58,6 % af 

markedsværdien. Næstefter var Sydbank med 56,7 %, Danske Bank med 47 % og Jyske Bank med 42 %. 

Iblandt dem lå Swedbank med 47 %. Nordea tabte 39,3 %, mens OMX C20 klarede sig en anelse bedre med 
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et fald på 37,8 %. De fire nævnte danske banker er alle med i OMX C20 indekset, og har således været med 

til at trække markedsindekset ned.  

Tabel 3 - Periodevise fald i aktiekurserne (2008) 

a)   b)   

Procentvise fald i perioden fra åbning 15/9 til luk 17/9 Procentvise fald i perioden 19/9-28/10 

Swedbank 21,3 Deutsche Bank 58,6 

Deutsche Bank 15,3 Sydbank 56,7 

JP Morgan 13,1 Swedbank 47,0 

BNP Paribas 12,9 Danske Bank 47,0 

Banco Santander 11,9 Jyske Bank 42,0 

HSBC 9,3 Banco Santander 40,4 

Sydbank 9,0 Nordea (CSE) 39,3 

Danske Bank 8,9 OMX C20 37,8 

Nordea (CSE) 8,7 BNP Paribas 27,5 

Jyske Bank 8,2 HSBC 26,2 

S&P 500 7,6 S&P 500 24,9 

OMX C20 5,5 JP Morgan 19,5 
Kilde: Datastream, Egen tilvirkning 

Perioden med de største fald ses tydeligt af ovenstående figur 14, da faldene sker indenfor en forholdsvis 

kort tidshorisont. Faldene sker bl.a. som en følge af frygt for nationalisering af bankerne, da flere kriseramte 

banker i perioden blev helt eller delvist overtaget, herunder Fortis i Belgien d. 29. september, Glitnir og 

Landsbanki på Island d. 7. oktober og Kaupthing Bank ligeledes på Island d. 9. oktober25. Det var også i 

denne periode, at både den irske og danske regering, henholdsvis d. 30. september og d. 5. oktober, 

annoncerede redningspakker med statsgaranti på indskud. I USA blev hjælpepakken TARP (Troubled Asset 

Relief Program) vedtaget d. 3. oktober26, hvilket gav staten mulighed for at opkøbe ”problemaktiver” for op 

imod 700 mia. USD.27 

Den negative udvikling for bankaktierne stopper først helt d. 6. marts 2009, men de forskellige landes 

hjælpepakker kan muligvis have været medvirkende til den afbøjning i faldet, der skete mellem denne dato 

og d. 28. oktober 2008. 

 

                                                           
25 Publikation: Danmarks Nationalbank (2009b) 
26 Webside: Financial Stability 
27 Publikation: Danmarks Nationalbank (2009b)  
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Tabel 4 - Rangering af bankerne ift. deres aktieperformance 

Rangering af bankerne ift. deres aktieperformance 
2/1 2001 – 15/6 2009 

Toppunkt Indeks Minimum Indeks Slut Indeks 

BNP 254 BNP 62 BNP 146 

Danske 246 S&P 500 61 Nordea 128 

Swedbank 246 OMX C20 56 OMX C20 122 

Nordea 202 HSBC 54 JP Morgan 105 

OMX C20 199 Banco San 46 Banco San 103 

Banco San 167 Nordea 44 HSBC 97 

Deutsche 155 JP Morgan 38 Danske 93 

JP Morgan 155 Danske 33 S&P 500 84 

HSBC 141 Deutsche 25 Deutsche 66 

S&P 500 137 Swedbank 18 Swedbank 42 
Kilde: Datastream, Egen tilvirkning. 

Set over hele perioden opnåede BNP Paribas den største stigning med 154 %, som det er angivet i tabel 4. 

BNP Paribas formåede at beholde denne position, idet den sluttede med at være steget 46 % over hele 

perioden, selvom banken ved sin laveste markedsværdi kun udgjorde 62 % af værdien ved periodens start d. 

2. januar 2001. 

Danske Bank opnåede en næsten lige så stor stigning på 146 %. Det kunne dog tyde på, at en del af denne 

stigning er skabt via en højere risiko. Danske Bank har i hvert fald været nødsaget til at foretage nogle 

meget store nedskrivninger28, og det har også påvirket markedsværdien. Ved det laveste punkt, var den 

faldet til at udgøre 33 % af værdien ved periodestart. Kun Deutsche Bank og Swedbank oplevede større tab 

undervejs i perioden.Danske Bank rettede sig op sidst i perioden, ligesom det var tilfældet med de andre 

banker og markedet generelt, men holdte dog stadig kun de samme to banker under sig, og sluttede med at 

være faldet 7 % i forhold til niveauet mere end otte år tidligere. 

Som tidligere omtalt faldt markedsværdien drastisk for Swedbank. Det skete endda på trods af at banken på 

sit højeste var steget med 146 %. Lavpunktet blev nået den d. 6. marts 2009, hvor markedsværdien kun 

udgjorde 18 % i forhold til periodens start. Ved slutningen stiger denne til at udgøre 42 %, men banken er 

stadig den hårdest ramte set over hele perioden, hvilket formentlig skal ses i lyset af deres store tab i 

østeuropa29. 

                                                           
28 Beskrevet nærmere i afsnittet 2.2 Nedskrivninger. 
29 Webside: Børsen (2009) 
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Nordea opnåede godt og vel en fordobling af markedsværdien i perioden indtil april-maj 2007, hvilket er et 

stykke under Danske Bank. Til gengæld mistede Nordea ikke nær så meget værdi, i perioden hvor de 

resterende banker faldt meget kraftigt. Ved det generelle vendepunkt d. 6. marts 2009 udgjorde 

markedsværdien 57 % af startværdien, hvilket således var højere end bankens minimum for hele perioden 

på 44 %. Det fandt sted allerede i 2002, og er formentlig en følgevirkning af 11. september 2001. Ved 

slutningen af perioden havde Nordea performet næstbedst af de udvalgte banker. Kun BNP Paribas, med en 

stigning over hele perioden på 46 %, overgik Nordeas 28 %. 

I forhold til de udenlandske banker ser det således ikke ud til, at de danske banker har været hårdere ramt. 

Der er godt nok kun to banker, der har tabt mere værdi end Danske Bank i forhold til januar 2001, men de 

tre næste banker endte med en performance meget tæt på. Derudover har Nordea klaret sig næstbedst af 

de medtagne banker, og det ser således mere ud til, at de danske banker har oplevet nogenlunde samme 

påvirkning fra krisen, som flertallet af de udenlandske. 

2.5 Kurs/Indre værdi 

Samlet set vurderer bankerne, som beskrevet i afsnittet om nedskrivninger, at de meget store 

nedskrivninger også vil fortsætte i 2009. Denne vurdering er også afspejlet i aktiemarkedet. Af 

nedenstående figur 15 ses Kurs/Indre værdi for de fire største danske banker over de sidste knap 10 år. 

Nøgletallet giver et indblik i, hvad aktiemarkedet er villig til at betale for én krone egenkapital i 

virksomheden. Siden starten af 2007 er bankernes Kurs/Indre værdi faldet kraftigt. Sydbank var højest med 

3,19, mens Danske Bank rundede feltet af med 1,77.  

Figur 15 - Kurs/Indre Værdi – Danske Banker 

 

Kilde: Datastream, Egen tilvirkning. 
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Ved indgangen til 2009 var alle bankernes Kurs/Indre værdi faldet til under 1, og de spændte mellem 0,37 

og 0,74. De lave nøgletal, hvor den samlede markedsværdi er mindre end egenkapitalen, indikerer at 

aktiemarkedet forventer fremtidige tab. Da aktiemarkedet nåede den foreløbige bund i starten af marts 

2009, udgjorde Danske Banks kurs kun en fjerdedel af de bogførte værdier. Højest var Sydbank med 0,62, 

efterfulgt af Nordea og Jyske Bank med henholdsvis 0,59 og 0,48.  

De fire bankers Kurs/Indre værdi har været højt korreleret i perioden. Den ene undtagelse er omkring 2000-

2001, hvor Nordea og Danske Bank skilte sig bemærkelsesværdigt ud. Baggrunden kan ligge i Nordeas 

tilblivelse via fusionen mellem Unibank og MeritaNordbanken, og deraf fremkomne forventninger til 

forbedret indtjening. Samme argument kan gøre sig gældende for Danske Bank ved deres køb af 

RealDanmark (Realkredit Danmark og BG Bank). En anden årsag til den store forskel på de to banker, i 

forhold til Jyske Bank og Sydbank, kan være, at de to mindre bankers aktier i perioden ikke var nær så likvide 

og dermed ikke værdisat ligeså effektivt. 

Den anden undtagelse er i årene 2006-2007, hvor det denne gang var Jyske Bank og Sydbank, der havde en 

højere Kurs/Indre værdi. I afsnit 2.4 omkring aktiemarkedet bliver det også bemærket, at de to banker, der 

er noget mindre end Danske Bank og Nordea, stiger relativt kraftigt i perioden. Det kan derfor konstateres, 

at de store stigninger i deres aktiekurser ikke blev skabt af en tilsvarende stigning i de to bankers indre 

værdi. Det kan derfor tyde på, at der på det givne tidspunkt var forholdsvis store forventninger til 

udviklingen i indtjeningen i disse to banker, sammenlignet med de to større banker. 

Siden marts er bankernes Kurs/Indre værdi igen steget. Bedst er det gået for Nordea, der ved periodens 

slutning ligger på 1,31. Sydbank og Jyske Bank ligger på henholdsvis 1,08 og 0,74, hvorved de fire bankers 

relation mellem kursen og den bogførte værdi igen ligger på et noget mere samlet niveau. Værst står det 

dog stadig til for Danske Bank, der ender med en Kurs/Indre værdi på 0,63. En væsentlig årsag til dette er 

formentlig bankens store nedskrivninger, og markedets generelle bekymring for at disse vil forblive på et 

højt niveau. Til sammenligning har Nordeas nedskrivninger været noget mere beskedne. Det kan være en 

indikation af, at banken har været mere ”konservativ” med udlånene i opgangsperioden. 

Sammenholder man de fire største danske banker med et gennemsnit for Gruppe 230 bankerne, har de store 

banker i starten af perioden haft en højere Kurs/Indre værdi. Generelt har udviklingen mellem de to grupper 

af banker været uden de helt store forskelle.  I 2006-2007, hvor der var stor forskel mellem henholdsvis 

Jyske Bank og Sydbank og Danske Bank og Nordea, havde Gruppe 2 bankerne et snit herimellem. Det 

                                                           
30 Udgøres af de Gruppe 2 banker, der er børsnoterede og ikke er overtaget af Finansiel stabilitet eller andre banker. 
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skyldes bl.a. at Ringkøbing Landbobank, der havde en Kurs/Indre værdi på 3,5 og dermed overgik både Jyske 

Bank og Sydbank en anelse, trak gennemsnittet for Gruppe 2 op. I marts 2009 når Gruppe 2 bankerne deres 

minimum ved en gennemsnitlig Kurs/Indre værdi på 0,43. Deres samlede Kurs/Indre værdi stiger herefter til 

0,68. Det samlede minimum blev især trukket ned af Amagerbanken, der har været stærkt eksponeret 

overfor ejendomsmarkedet. Det sendte banken helt ned og vende i en Kurs/Indre værdi på 0,16.  

I nedenstående figur 16 er de fire danske banker afbildet i forhold til flere udenlandske banker. Igen er det 

tydeligt, at Jyske Bank og Sydbank i 2006-2007 har haft en Kurs/Indre værdi langt højere, end de større 

banker i både ind- og udland. Tilsvarende har et par udenlandske banker, i form af HSBC, Banco Santander 

og til dels JP Morgan, opnået en højere Kurs/Indre værdi i de første år af perioden. I perioden 2003 til 2005 

var der en konvergerende tendens omkring 1,5 for de fleste af bankerne. Da kurserne begyndte at falde i 

starten af 2007, forsvandt det markante spread, mellem henholdsvis Jyske Bank og Sydbank og de andre 

banker, relativt hurtigt. Herefter var udviklingen for alle bankerne næsten identisk. For at øge 

overskueligheden er bankerne i næste figur 17 (side 33) samlet i grupper.  

Figur 16 - Kurs/Indre Værdi – Udenlandske banker 

 

Kilde: Datastream, Egen tilvirkning. 

Figur 17 illustrerer forskellen mellem de danske banker, her opdelt i Gruppe 131 og 2, og de udenlandske 

banker, der ligeledes indgik i den foregående figur. Det er således blevet tydeliggjort, at de udenlandske 

banker havde en højere Kurs/Indre værdi frem til starten af 2004. I de næste to år lå både de inden- og 

                                                           
31 Udgøres af Gruppe 1 bankerne undtaget FIH Erhvervsbank, der blev afnoteret 14/01 2000. 
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udenlandske banker tæt omkring en Kurs/Indre værdi på 1,5. I 2006 og 2007 var forskellen mellem de 

danske og de udenlandske banker fremtrædende, men da kurserne begyndte at falde i starten af 2007, var 

faldene kraftigere for de danske banker, end for de udenlandske. I begyndelsen af 2008 var alle bankerne 

således igen samlet omkring en Kurs/Indre værdi på 1,5. I løbet af 2008, hvor subprime-krisen bredte sig, 

faldt Kurs/Indre værdi til mellem 1 og 1,3. Da finanskrisen for alvor brød ud i september 2008 blev faldene 

meget kraftige, og i marts 2009 havde alle tre grupper en Kurs/Indre værdi omkring 0,5. Herefter er de 

udenlandske banker steget til 1, Gruppe 1 til 0,94 og Gruppe 2 til 0,68. 

Figur 17 - Kurs/Indre Værdi – Danske vs. Udenlandske banker 

 

Kilde: Datastream, Egen tilvirkning. 

Ser man tilbage på perioden fra midten af 2007, hvor Kurs/Indre værdi for de danske banker var på deres 

højeste, så har de danske banker været hårdere ramt af krisen, end de udenlandske banker. Det kan dog 

også skyldes, at markedet ikke har kunnet retfærdiggøre den højere Kurs/Indre værdi, i forhold til de 

fundamentale prissætningsforhold. Dvs. at kurserne muligvis har været overvurderet. Forskellen forsvinder 

under alle omstændigheder meget hurtigt, hvorefter bankernes Kurs/Indre værdi falder nogenlunde ens. 

Efter at markedet vender i marts 2009, stiger de udenlandske banker en anelse mere end Gruppe 1 

bankerne. Gruppe 2 bankernes samlede stigning var noget mere beskeden, men blev også negativt påvirket 

af Vestjysk Bank og den omtalte Amagerbanken. De har ved periodens slutning en Kurs/Indre værdi på 

henholdsvis 0,33 og 0,46. De danske banker, har indtil periodens slutning, således ikke formået at genvinde 

lige så meget markedsværdi, som de udenlandske, og kan på den baggrund betegnes som en anelse hårdere 

ramt. 
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Set over en periode tilbage fra januar 2007, har de danske banker dog ikke været hårdere ramt af krisen, 

end de udenlandske banker. Danske Bank har været blandt de banker med størst tab, men ligger meget tæt 

på de marginalt bedre performende banker. Samtidig har Nordea haft den næstbedste udvikling blandt 

bankerne i analysen, og det ser således ud til, at de danske banker i høj grad har været påvirket af krisen i 

samme omfang som de fleste udenlandske banker. 

2.5.1 Forventninger for 2009 

Når bankernes Kurs/Indre værdi er under 1, kan det skyldes, at markedet forventer fremtidige tab for de 

respektive virksomheder. De meget lave forhold mellem kurs og bogført værdi, kan således være kraftigt 

påvirket af bankernes egne forventninger. Herunder følger en gennemgang af de fire største danske bankers 

forventninger til det nuværende regnskabsår. 

Danske Bank forventer sværere indtjeningsmuligheder for den finansielle sektor generelt, med baggrund i 

en samfundsøkonomisk recession og en stadig uro på de finansielle markeder. Deraf forventes 

nedskrivningerne stadig at ligge på et højt niveau i år. Dog forventes det, at 4. kvartals tab var 

ekstraordinære. De udgjorde 1,73%32,33 af udlånet, og var derfor også markant højere end årets samlede 

nedskrivninger der androg 0,6%. Som udgangspunkt for forventningerne forudser Danske Bank en negativ 

BNP vækst i Danmark for 2009 på ca. 0,7%. Til sammenligning forventer Nationalbanken i deres 

kvartalsoversigt for 1. kvartal 2009 et fald på 1,1 %34 for hele året. Bliver et sådant fald realiseret, kan det 

medføre, at udviklingen bliver mere negativ end banken har anslået35. 

Nordea skriver, at deres forventninger er forbundet med ”en usædvanlig høj grad af usikkerhed”
36, som en 

konsekvens af de nuværende markedsforhold. Med dette som forbehold forventer de en negativ vækst i 

BNP. Denne er dog ikke udspecificeret yderligere. Udlånsvæksten forventes at blive mindre i forhold til 

2008, men det forudses at banken har potentiale til at frembringe en vækst, der er en anelse større end 

markedsniveauet. For 2009 forudser Nordea, at nedskrivningerne på udlån vil forblive på niveau med 4. 

kvartal 2008 (0,52 %37) i modsætning til det samlede års tab på knap 0,2 %. Nordeas forventninger står 

således i kontrast til Danske Banks, der betegner 4. kvartals nedskrivninger som ekstraordinære. I samme 

                                                           
32 Webside: Danske Bank 
33 Note: De kvartalsmæssige nedskrivningsprocenter er beregnet ud fra et tilsvarende tab i de resterende tre kvartaler. 
34 Publikation: Nationalbanken (2009a)  
35 Årsrapport: Danske Bank (2008a)  
36 Årsrapport: Nordea (2008a)  
37 Årsregnskabsmeddelse: Nordea (2009) 
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forbindelse kan det bemærkes at Nordeas nedskrivningsprocent for det berygtede 4. kvartal, er lavere end 

Danske Banks nedskrivning for hele året (0,6 %)38. 

Jyske Bank betegner betingelserne for bankdrift i Danmark som ”betydeligt vanskeligere”
39

, og at dette også 

vil gælde et eller to år frem. Nedskrivningerne udgjorde sidste år 0,8 % af udlånet, hvilket var det højeste 

blandt de fire banker. For 2009 forventer banken, at nedskrivningsprocenten øges til 1 %. Indtjeningen før 

nedskrivninger, beholdningsindtjening og udgifter til Det Private Beredskab forventes at ligge på samme 

niveau som 2008. Usikkerheden betegnes dog igen som stor, hvilket også gælder for 

nedskrivningsprocenten40. 

Sydbanks forventninger har udgangspunkt i, at den danske økonomi er i recession. Det forudses at væksten 

i udlån vil være meget lille, grænsende til stagnation. Basisindtjeningen i form af nettorente og –gebyr 

indtægter forventes fortsat at stige, pga. af den udvidede rentemarginal. Som en konsekvens af recessionen 

forventes et større tab på erhvervskunder, hvorfor nedskrivningerne forventes højere i 2009 end de 0,65 % i 

200841. 

2.6 Sammenfatning og delkonklusion 

Udlånsvæksten for de danske banker har over de sidste 15 år haft en stærk sammenhæng med den 

samfundsøkonomiske vækst. De sidste tre år har udlånsvæksten været høj med vækstrater omkring 19 %-25 

%. Det har medført, at udlån er steget, fra at udgøre omkring 100 % af BNP i 2004, til at udgøre ca. 190 % i 

2007. Udlånsvæksten i de danske banker har haft samme udvikling som de udenlandske banker. I 2008 er 

flere af de danske bankers udlånsvækst dog aftaget markant. Dette ses ikke i samme udstrækning hos de 

udenlandske banker. Fokuseres der på den kvartalsvise udvikling ses den stadige stigning i de udenlandske 

bankers udlån indtil 3. og 4. kvartal. Her har udlånet været stagnerende eller ligefrem faldende for de 

danske banker. I 1. kvartal 2009 har den generelle tendens været et faldende udlån. 

Efter finanskrisens opståen har de danske banker været nødsaget til, at nedskrive med særdeles store 

beløb, set i forhold til de foretagne nedskrivninger de sidste 10 år. Det har betydet, at 

nedskrivningsprocenterne steg betydeligt for de fire største dansker banker i 2008. Set i forhold til den 

sidste bankkrise i starten af 90’erne, så er disse nedskrivninger dog noget lavere. Selvom de to kriser ikke er 

ens, kan det indikere, at de ekstraordinære høje nedskrivninger langtfra er overstået. De samlede 

                                                           
38 Årsrapport: Nordea (2008a) og Årsregnskabsmeddelse Nordea (2008a) 
39 Årsrapport: Jyske Bank (2008a) 
40 Årsrapport: Jyske Bank (2008b) 
41Årsrapport: Sydbank (2008a) 
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nedskrivninger for 2008 blev hovedsageligt foretaget i 4. kvartal. Nedskrivningerne i 1. kvartal 2009 var ikke 

meget mindre (11,6 mod 12,8 mia. kr.), og nedskrivningsprocenterne kan således ende med at blive 

markant højere for 2009. 

I forhold til en række udenlandske banker har de fire største danske banker haft relativt små 

nedskrivningsprocenter i perioden op til krisen. Stigningerne, som indtraf i 2008, var dog i samme 

størrelsesorden som flere af de udenlandske banker. I forhold til de relativt nedskrevne beløb, ser det 

således ikke ud til, at de danske banker er hårdere ramt af krisen, end de udvalgte udenlandske banker. 

Den store stigning i bankernes udlån er bl.a. en følge af deres ”konjunkturforstærkende kapitalstyring”. 

Bankernes finansielle aktiver prissættes her ved ”mark-to-market”, og en stigning heri vil derfor medføre en 

lavere gearing for banken. Bankerne ønsker ikke at lade gearingen falde, når aktiverne stiger i værdi. 

Tværtimod fastholdes gearingen ved at optage nye lån, der videre finansierer nye finansielle aktiver. Denne 

form for kapitalstyring medfører dermed, at efterspørgslen efter finansielle aktiver stiger, når prisen på 

disse aktiver stiger. Det modsatte gør sig gældende, når priserne falder. Denne prisspiral kan få illikvide 

aktiver til at blive under- eller overvurderet, hvorved der skabes en boble. En boble vil normalt kunne 

undgås, når det opdages at priserne ikke er fastsat korrekt. Tiden op til krisen har dog været præget af en 

meget stor stigning i securitisation af især boliglån. De meget komplekse værdipapirer gjorde det nærmest 

umuligt at bedømme risikoen og værdiansætte dem korrekt, hvorved markedet heller ikke har formået at 

opdage en eventuel overvurdering. Når priserne begynder at falde, er bankerne interesseret i at slanke 

deres balancer for at undgå øget gearing. Det skaber en negativ prisspiral og dermed en stor mangel på 

likviditet. 

De mindre bankers stigning i markedsværdi har været fremtrædende i forhold til de to største banker, i 

form af Danske Bank og Nordea. Det er især Sydbank og Jyske Bank, der har haft de mest iøjnefaldende 

stigninger i deres aktiekurs. De markante forskelle mellem disse banker og de to største banker, forsvinder 

dog delvist da markedet vender i foråret af 2007. De største fald sker omkring Lehman Brothers’ 

betalingsstandsning d. 15. september 2009. De større fald for de mindre banker kan skyldes, at markedet 

har vurderet, at de har sværere ved at overkomme de store nedskrivninger, eller at de fundamentale 

forhold ikke har kunnet retfærdiggøre de tidligere års enorme stigninger. 

Da markedet nåede bunden d. 6. marts 2009, havde de undersøgte banker tabt mellem 68 % og 86 % af 

deres markedsværdi i forhold til januar 2007. Til sammenligning tabte OMX C20 indekset 48 %. Det kan på 
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denne baggrund konstateres, at de danske banker har været hårdere ramt af krisen, end det samlede 

aktiemarked afbildet ved OMX C20 indekset. 

I forhold til de udenlandske banker, klarede de fire største danske banker sig bedre i dagene kort efter 

Lehman Brothers’ betalingsstandsning. På dagen og de følgende to dage tabte de udenlandske banker op 

imod ca. 21 %, som det var tilfældet med Swedbank, mens de danske banker tabte mellem 8 % og 9 %. I de 

efterfølgende fem uger var de danske banker dog noget hårdere ramt, og blandt de banker med de største 

tab. Set over en periode tilbage fra januar 2007, har de danske banker dog ikke været hårdere ramt af 

krisen, end de udenlandske banker. 

Siden starten af 2007 er de danske bankers Kurs/Indre værdi faldet betragteligt. Da aktiemarkedet nåede 

sin foreløbige bund i starten af marts 2009, var bankernes Kurs/Indre værdi faldet til mellem 0,25 og 0,62. 

Ved periodens slutning stiger bankernes Kurs/Indre værdi igen. Jyske Banks og Danske Banks forbliver dog 

stadig under 1 (0,74 og 0,63). De lave værdier er formentlig forårsaget af de meget store relative 

nedskrivninger, og en forventning om at niveauet stadig vil ligge højt.  

Et gennemsnit for Gruppe 2 bankerne har haft en udvikling meget lig de fire største banker. Det var især 

trukket ned af Amagerbankens Kurs/Indre værdi på 0,16, der samtidig indikerede store spekulationer i en 

mulig konkurs. Gruppe 2 sluttede perioden af med en Kurs/Indre værdi på 0,68. 

Da kursfaldene satte ind i løbet af 2007, var de danske bankers Kurs/Indre værdi markant højere end de 

udenlandske banker. Fra september 2008 faldt de markant, og alle tre grupper var i marts 2009 nede og 

vende i en Kurs/Indre værdi tæt på 0,5. Herefter er de udenlandske banker steget til 1. Gruppe 1 er steget til 

0,94, mens Gruppe 2 bankernes Kurs/Indre værdi er nået op på 0,68. I forhold til Kurs/Indre værdi, har de 

danske banker således haft større fald, end de udenlandske, i perioden fra subprime-krisens udbredelse. 

Baseret på dette, har de danske banker således været en anelse hårdere ramt af finanskrisen. 
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3) Interbank-markedet under finanskrisen 

Andet kapitel i afhandlingen analyserer, hvordan interbank-markedet er blevet påvirket af finanskrisen, og 

hvilken indflydelse det har haft på bankernes mulighed, for at funde sig i interbank-markedet. Derudover vil 

det blive analyseret, hvilke tiltag der er foretaget for at afhjælpe Finanskrisen. Til sidst vil det blive 

diskuteret, hvorvidt finanskrisen har ført til et reelt sammenbrud af interbank-markedet. 

I andet kapitel i afhandlingen vil fokus være besvarelsen af følgende hypotese:    

- Den finansielle krise har ført til en svækkelse af interbank-markedet, bl.a. stigende 

risikopræmier og aversion mod udlån. 

Kapitel to er inddelt i 3 afsnit. Hvert afsnit bidrager til besvarelsen af hypotesen. For at uddybe hypotesen er 

der opstillet følgende underspørgsmål: 

- Hvordan har udviklingen været på bankernes risikopræmie ved udlån i interbank-markedet? 

- Hvor afhængige er danske banker af udenlandsk funding, og hvilken effekt har finanskrisen haft 

på adgangen til funding i udenlandske pengemarkeder?  

- Har finanskrisen ført til et sammenbrud på interbank-markedet? 

Første afsnit handler om pengemarkedsrenter, sikrede og usikrede lån og det implicitte spread imellem 

disse. Spreadet giver et estimat for, den likviditets- og kreditpræmie (risikopræmie) investor kræver for at 

låne ud i interbank-markedet. Derudover analyseres effekten af Nationalbankens tiltag for at afhjælpe de 

stigende renter i interbank-markedet. 

Andet afsnit omhandler indlånsunderskuddet i de danske banker, herunder hvor stort et funding behov der 

er for at dække dette. Desuden vil muligheder og udvikling i funding fra udlandet vil blive analyseret. 

Tredje afsnit analyserer asymmetrisk information og adverse selection som mulige årsager til problemerne i 

interbank-markedet, samt hvorvidt der er tale om et reelt sammenbrud af pengemarkedet.  

3.1 Udvikling i pengemarkedsrenter   

Bankerne er afhængige af finansiering fra pengemarkedet, for at kunne opretholde et velfungerende 

finansielt system, hvori udlån til kreditværdige virksomheder og privatpersoner kan formidles. 

Pengemarkedet i Danmark er reguleret igennem interbank-markedet, hvor penge- og realkreditinstitutioner 
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handler med rentederivater og udlånskontrakter i danske kroner med en løbetid på et år. Markedet 

fungerer på den måde, at centralbankerne yder korte lån mod sikkerhed til de banker, der tilbyder den 

højeste rente. Derefter fordeler bankerne pengene i forhold til udbud og efterspørgsel (reelt sker 

transaktionen imellem de respektive bankers foliokontoer i Nationalbanken).  Aktiviteten fordeler sig 

hovedsageligt på tre kerneområder: usikrede kronelån (deposits), kronelån mod sikkerhed i obligationer 

(repoer) og kronelån mod sikkerhed i valuta (valutaswaps)42. 

CIBOR  (Copenhagen InterBank Offered Rates) er referencerenten, på det danske pengemarked, for 

afgivelse af likviditet på usikret basis til en primebank. CIBOR varierer afhængig af løbetiden, som strækker 

sig fra 1 uge til 12 måneder, og opgøres af Danmarks Nationalbank på baggrund af rentesatser stillet dagligt 

af CIBOR stillende banker. Bankerne er ikke juridisk bundet af deres stillede kvotering, dog tilstræbes det at 

CIBOR er så retvisende for renteniveauet som muligt. 

 Nedenstående vil CIBOR blive brugt som den usikrede rente og den danske 3-måneders 

pengemarkedsrente, baseret på genkøbsforretning i statspapirer (lån mod sikkerhed (Repo)), som estimat 

for den sikrede rente. Alt andet lige, vil spreadet mellem den sikrede og usikrede rente være forklaret af 

den implicitte likviditets- og kreditpræmie, som bankerne skal have for at være indifferente mellem 

usikrede udlån i interbank-markedet og udlån mod sikkerhed. Jo højere likviditets- og kreditrisiko bankerne 

vurderer, der er ved udlån i interbank-markedet i forhold til sikrede udlån, desto højere likviditets- og 

kreditpræmie vil de kræve for at være indifferente. Efterfølgende vil likviditets- og kreditpræmien blive 

refereret til som risikopræmien. Udviklingen i risikopræmien afspejler forløbet af den finansielle krise, og 

kan illustrere krisens forløb43. 

Figur 18 viser et stabilt spread mellem den sikrede og usikrede rente i perioden 1. januar 2002 – 1. juli 2007, 

på omkring 6-20 bp. Det underbygger at CIBOR generelt er blevet opfattet som en sikret rente, til trods for 

at den er udækket44. Stigningen i spreadet mellem den sikrede og usikrede rente afspejler den stigende 

nervøsitet, der er blandt bankerne i markedet, pga. den manglende gennemsigtighed af den enkelte banks 

eksponering og kreditværdighed. Bankerne frygter en situation, hvor de ville ende op med en eksponering 

overfor en insolvent dansk eller international bank. 

                                                           
42 Publikation: Danmarks Nationalbank (2004) 

43 Publikation: Danmarks Nationalbank (2008a) 
44 Avisartikel: Børsen (2009a)  
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Figur 18 - Udviklingen i sikrede og usikrede 3-måneders indskud fra 1/1/2002-15/6/2009 

 

Kilde: Statistikbanken DNRENTM, Egen tilvirkning. 

Spreadet mellem den sikrede og usikrede pengemarkedsrente er steget væsentligt siden krisens eskalering i 

august 2007, hvor subprime-krisen for alvor rammer bankerne og derved det snævre forbundne globale 

pengemarked. I Europa melder bl.a. IKB Deutsche Industribank om betydelige tab på subprime-krisen. Den 

30. juli træder IKB’s hovedaktionær KfW Banking Group, tre tyske bankforeninger og myndighederne til med 

en redningspakke, der er konstrueret i dagene forud for annonceringen af tab på investeringer i 

strukturerede produkter45. Frygten for at flere banker vil realisere betydelige tab på subprime-investeringer 

resulterer i usikkerhed i interbank-markedet. Dette gør, at bankerne forsøger at mindske deres kreditrisiko, 

ved at begrænse udlån i interbank-markedet, og samtidig efterspørge likviditet for at sikre sig funding i et 

marked, der så ud til at blive mere og mere illikvidt. Dette resulterede i en væsentlig svækkelse af 

markedskræfterne, da de likviditetsbesiddende banker ikke vil af med likviditeten, samtidig med at 

efterspørgslen stiger voldsomt. Denne mekanisme fik spreadet mellem den usikrede og sikrede rente til at 

stige til et niveau omkring 50-100 bp. Det gjorde, at de globale pengemarkeder frøs til. Likviditet blev en 

mangelvare, og de finansielle institutioner så sig nødsaget til at frasælge aktiver til underkurser, for at skaffe 

likviditet. Dette har en forstærkende effekt og får aktiverne til at tabe yderligere værdi.  Derudover blev der 

spekuleret i yderligere faldende kurser, som forstærkede frygten for endnu større kurstab. Flere lande, 

                                                           
45 Publikation: Danmarks Nationalbank (2009b) 
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Udviklingen i rente spreadet fra 1. januar 2007 til 19. 

at vise hvor volatilt spreadet har været.  I perioden 1. januar 2007

basispunktsgrænsen enkelte gange og kun for korte tidsperioder. Variansen for den usikre

rente er hhv. 0,0355 og 0,0307, og en korrelation mellem renterne på 0,996 viser

positivt korreleret. Det betyder, 

i den sikrede rente er blevet modsvaret af fald i den usikrede rente. 

Figur 19

Figuren viser, at det var i intervallet 9

europæiske centralbank tilførte pengemarkedet 95 mia. euro med dag

Det likvide indskud på pengemarkedet øgede udbuddet, men re

den sikrede og usikrede rente. Spreadet

til over 60 bp. i slutningen af samme måned

rente, som steg over 40 bp. i august 2007 fra 4,442 % 

til 4,235 %. Denne tredobling af spreadet

                                                           
46 Publikation: Danmarks Nationalbank
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19 - Spreadet mellem CIBOR 3mdr. og den sikrede rente 3 mdr.

Kilde: Statistikbanken DNRENTD, Egen tilvirkning. 

at det var i intervallet 9-10. august 2007 at spreadet begyndte at stige, på trods af at den 

europæiske centralbank tilførte pengemarkedet 95 mia. euro med dag-til-dag løbetid den 9. august 2007. 

Det likvide indskud på pengemarkedet øgede udbuddet, men resulterede stadig i et stigende spread mellem 

Spreadet steg fra et niveau omkring de 20 bp. i begyndelsen af august 2007, 
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udlån i interbank-markedet, til trods for ECB’s indskud og fald i de sikrede renter. Hvis ikke ECB havde tilført 

pengemarkedet de 95 mia. euro, kunne spreadet have været højere. 

Udviklingen i spreadet frem til 16. maj 2008 er kendetegnet ved, at spreadet forbliver på et niveau over de 

20 bp. vi så i perioden med de kraftige stigninger i august 2007. Spreadet ligger i intervallet 29-92,5 bp., jf. 

nedenstående tabel 5. De kraftige udsving skyldes primært volatiliteten i den usikrede rente på 0,0177, og 

den udtrykker på mange måder den stadigt stigende usikkerhed i interbank-markedet. Derimod forbliver 

den sikrede rente stabil i perioden omkring 4,2463 % og med en svag varians på 0,0013. Korrelationen er 

negativ, og den underbygger at stigningen i spreadet primært skyldes ændringer i den usikrede rente, som 

er steget til et niveau omkring 4,8240 %. Spreadet stiger betydeligt i marts/april 2008 efter en periode med 

faldende spread, hvor det så ud til at markedet havde genvundet en del af den tabte tillid. Blandt andet 

overtages BankTrelleborg, der er i finansielle problemer, af Sydbank i januar måned. Periodens minimums 

spread på 29 bp. observeres den 24. januar 2008. Spreadet holder sig herefter indenfor intervallet 29 bp.-39 

bp. frem til 5. marts 2008, til trods for flere dårlige nyheder47. Bl.a. nationaliseres Northern Rock og IKB 

Deutsche Industribank meddeler at de finansielle problemer, er så omfattende at banken må reddes endnu 

engang. Spreadet stiger fra 39 bp. – 92 bp. i perioden 3. marts 2008 – 16. maj 2008, hvor usikkerheden 

omkring Bear Stearns skabte røre i markedet. Bear Stearns var meget aktiv i markedet for handel med 

renterisiko, og en konkurs kunne derfor let forgrene sig og skabe en ”korthuseffekt” af bank konkurser. JP 

Morgan Chase overtager Bear Stearns 16. marts 2008, og ligger derved en dæmper på markedet. 

Billedet er omvendt i den efterfølgende periode fra 19. maj 2008 – 24. september 2008. Spreadet bryder 

ikke de 90 bp., men forbliver stabilt omkring intervallet 60-89 bp., primært pga. stigningen i den sikrede 

rente. Den sikrede rente påvirkes af, at Nationalbanken hæver udlånsrenten hhv. den 16. maj fra 4,25 % til 

4,35 % og igen 4. juli til 4,6 %.  Selvom den sikrede rente stiger, holdes den usikrede rente konstant. Det 

forårsager et fald i spreadet og derved også i den påkrævede risikopræmie. Variansen for den usikrede 

rente er væsentlig lavere end for den sikrede rente, og underbygger derfor ovenstående. 

Korrelationskoefficienten er steget til et niveau, der i højere grad udtrykker at de to renter påvirkes af de 

samme faktorer.      

 

 

                                                           
47 Publikation: Danmarks Nationalbank (2009b) 
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Tabel 5 - Udvikling I den sikrede og usikrede rente inddelt I 4 perioder. 

Periode  
02-01-2007 -              
09-08-2007 

10-08-2007 -              
16-05-2008 

19-05-2008 -              
24-09-2008 

25-09-2008 -             
15-06-2009 

Hele perioden  

Rente Sikrede Usikrede Sikrede Usikrede Sikrede Usikrede Sikrede Usikrede Sikrede Usikrede 

Varians 0,0307 0,0355 0,0013 0,0177 0,0129 0,0035 1,4893 1,7964 0,7202 0,7302 

Gns. Rente 4,0139 4,1882 4,2463 4,8240 4,6340 5,3559 3,1900 4,2231 2,5690 3,1150 

Korrelation  0,9962 -0,0787 0,8294 0,9810 0,9097 
 

Kilde: Statistikbanken DNRENTD, Egen tilvirkning 

Den seneste periode, der er medtaget i analysen strækker sig fra 25. september 2008 – 15. juni 2009. 

Perioden er karakteriseret ved, at variansen for både den sikrede og usikrede rente er den højeste i alle fire 

observationsperioder. Desuden er korrelationen 0,9097, og indikerer at både den sikrede- og usikrede rente 

er påvirket af de samme faktorer. Periodens udvikling er afspejlet af, at spreadet er kommet op på et niveau 

omkring 100 bp. Derudover er udviklingen i de to renter relativt ens.  Den gennemsnitlige rente for den 

sikrede- og usikrede rente var i de tidligere perioder konstant stigende, hvorimod den har været faldende i 

den sidste periode. Årsagen til faldet i begge renter er en afledt effekt af Nationalbankens rente ændringer 

og tiltag på valutamarkedet.  

Ultimo oktober 2008 øgede den danske Nationalbank rentespændet mellem eurozonen og Danmark til 1,75 

%, ved at hæve udlånsrenten til 5,5 %. Ændringen ses som det store udslag i figur 19, og den sænker 

spreadet til 38 bp. Renteforøgelsen begrundes med frygt for en svækkelse af den danske krone, fordi 

udenlandske investorer har solgt ud af deres danske beholdninger af aktier og obligationer, til fordel for 

investeringer i udenlandske valutaer. Inden Nationalbanken greb til en forøgelse af renten, blev der købt 60 

mia. danske kroner, som blev finansieret ved salg af Euro fra valutareserverne48. 

Effekten, af det der skulle vise sig at være den seneste renteforøgelse, var kortvarig, da at Nationalbanken 

kort tid efter blev nødsaget til at følge ECB’s rentesænkning. 

  

                                                           
48 Avisartikel: Business.dk (2008a) 
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Tabel 6 - Udvikling I Nationalbankens udlånsrente 

Renteændring fra 

Nationalbanken  

    

Fra Til 

09-03-2007 3,75% 4,00% 

07-06-2007 4,00% 4,25% 

16-05-2008 4,25% 4,35% 

04-07-2008 4,35% 4,60% 

08-10-2008 4,60% 5,00% 

24-10-2008 5,00% 5,50% 

06-11-2008 5,50% 5,00% 

05-12-2008 5,00% 4,25% 

19-12-2008 4,25% 3,75% 

15-01-2009 3,75% 3,00% 

05-03-2009 3,00% 2,25% 

 
Kilde: Datastream, Egen tilvirkning.  

Tabel 6 angiver de renteændringer, der har været fra Nationalbanken siden den 9. marts 2007 og frem til 5. 

marts 2009. Den primære årsag til rentesænkningerne var at følge ECB’s renteændringer.  

Nedenstående punkter angiver effekten på den sikrede og usikrede rente, umiddelbart efter at 

Nationalbanken offentliggjorde de seneste fem renteændringer. Tallene skal tolkes med forbehold, da 

rygter i markedet om en foranstående renteændring fra Nationalbanken, kan give effekt på begge renter, 

idet de er markedsreguleret i forhold til udbud og efterspørgsel og er på 3 mdr. basis.      

1. 6. november 2008: Den sikrede rente faldt 13 bp. og den usikrede 32 bp. Efter en periode med 

stigende spread falder det kortvarigt, men fordobles næsten den 12. november 2008. 

2. 5. december 2008: Fald i den usikrede rente på 41 bp. Ligesom i foregående periode ses først et 

faldende spread. Det afløses af en stigning, der varer indtil den 19. december 2008. 

3. 19. december 2008: Både den sikrede og usikrede rente sluttede dagen med et fald, på hhv. 46 og 

37 bp. Spreadet er i perioden tilnærmelsesvis uændret.  

4. 15. januar 2009: Fald i den usikrede rente er årsag til det markante fald i spreadet mellem den 

usikrede og sikrede rente. Den usikrede rente faldt med 55 bp. Spreadet falder med ca. 80-90 bp. og 

bibeholder niveauet til medio februar 2009.     
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5. 5. marts 2009: Fald i den usikrede rente på 37 bp. Spreadet falder igen efter en periode med 

stigninger.   

Det er interessant, at rentesænkningen fra Nationalbanken ikke bliver fuldt ud modsvaret af et fald i den 

usikrede rente, og at spreadet tilsyneladende kun falder for en kort periode efter rentekorrektionen. Det er 

et udtryk for den stigende usikkerhed, der er i interbank-markedet. Når Nationalbanken sænker renten 

betyder det, alt andet lige, lavere funding omkostninger for bankerne. Når dette ikke modsvares af en 

tilsvarende rentesænkning på CIBOR betyder det, at risikopræmien for udlån til andre banker er steget.   

3.1.1 De globale pengemarkeder  

I tråd med de andre afsnit i denne analyse vil udviklingen i det danske pengemarked blive sammenlignet 

med udviklingen for udenlandske pengemarkeder, i hhv. Euro-området (EURIBOR), Storbritannien (LIBOR), 

Norge (NIBOR) og Sverige (STIBOR). 

CIBOR stilles i øjeblikket af ABN AMRO, Barclays Capital, Danske Bank, Deutsche Bank, Fionia Bank, Jyske 

Bank, Nordea Bank, Nykredit Bank, Royal Bank of Scotland og Sydbank49. Deriblandt stiller Danske Bank, 

Barclays Capital, Nordea, Deutsche Bank og ABN Amro også EURIBOR50. Derved er der en overvægt af 

danske banker, der stiller CIBOR, og udtrykker derfor i højere grad de danske bankers risikopræmie i 

referencerenten. Spreadet mellem referencerenten og den sikrede rente, i de respektive lande, er ikke et 

absolut udtryk for hvordan finanskrisen har påvirket de forskellige lande/områder, men det er det bedste 

estimat.  

Udviklingen i referencerenterne afspejler forventningerne til ændringer i pengepolitiske renter. Derudover 

medregnes den implicitte likviditets- og kreditrisiko, som der i ovenstående afsnit blev henvist til som 

risikopræmien. Det blev påvist, at likviditets- og kreditrisikoen er minimal i tider uden finansiel krise, 

hvorimod usikkerhed på interbank-markedet kan få disse til at stige signifikant. Udviklingen i 

referencerenterne vil blive sammenlignet med en sikret rente, nøjagtigt som i ovenstående analyse af det 

danske pengemarked. 

Spreadet på de den danske pengemarkedsrente er beregnet på samme måde som i ovenstående afsnit. 

Spreadet på Eurolandende og Storbritannien opgøres som:  

Eurolandende: EURIBOR 3mdr – EONIA swap 3 mdr.   

                                                           
49 Webside: Finansrådet 

50  Webside: European Banking Assocation 
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Storbritannien: LIBOR GBP 3mdr (LIBOR) – UK repo-rente 3 mdr.   

Det har ikke været muligt, at beregne spreadet på den norske og svenske interbank-markedsrente på 

samme vilkår som spreadet på CIBOR51, EURIBOR og LIBOR. Årsagen til dette er, at der umiddelbart ikke 

opgives en repo eller swap-rente med 3 måneders løbetid52. Det bedste estimat for den sikrede rente er 

derfor den toneangivende rente for hhv. Sverige og Norge. Problemet med denne rente er, at den er på uge 

basis, og er derfor ikke på samme løbetid som NIBOR 3 mdr. og STIBOR 3 mdr. Dette medfører en væsentlig 

usikkerheds faktor i spreadets pålidelighed, da det er udsat for en masse ”støj”. Bl.a. forventninger til den 

fremtidige renteudvikling, som i højere grad påvirker 3 måneders renten end den toneangivende rente. 

Spreadet mellem STIBOR 3 mdr. og den toneangivende rente i Sverige lader til at være et udemærket 

estimat for finanskrisens udvikling, jf. figur 20. Dette er dog ikke fuldt sammenligneligt med spreadet på 

CIBOR, LIBOR og EURIBOR, da disse er beregnet på baggrund af en sikret rente med 3 måneders løbetid. Det 

kan derfor være svært, at konkludere om Sverige eller Norge er hårdere ramt, men spreadet kan give en god 

indikation.  

Figur 20 - Udvikling I referencerenter 3-måneder 

 

Kilde: Datastream, Egen tilvirkning. 

                                                           
51 Note: I følgende afsnit vil benævnelsen ”spread på CIBOR” være et udtryk for spreadet imellem CIBOR og den 
sikrede rente. Benævnelsen vil ligeledes blive brugt på de tilsvarende spreads for de udenlandske renter. 
52 Hverken Bloomberg, Datastream eller nationalbankerne i Sverige og Norge opgiver en sikret rente på 3 mdr. basis, 
som er identisk med den danske 3 mdr. repo-rente. 
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Den gradvise stigning i LIBOR, CIBOR, EURIBOR, STIBOR og NIBOR i perioden 1. januar 2007 - 1. august 2007, 

jf. figur 20, er drevet af stigning i de pengepolitiske renter (renteændringerne i den danske pengepolitiske 

rente er vist i ovenstående tabel 6 side 44), som ligeledes får den sikrede rente til at stige. Når den sikrede 

rente stiger eller falder i samme takt som den usikrede rente, betyder det at risikopræmien er konstant, og 

bevægelsen i renterne er forårsaget af en justering af nationalbankernes udlånsrente. CIBOR er generelt 

faldet en anelse senere end EURIBOR, jf. figur 20, hvilket kan hænge sammen med, at den danske 

Nationalbank typisk korrigerer udlånsrenten med en anelse forsinkelse i forhold til ECB. 

Risikopræmierne var i perioden 1. januar 2007 – 1. august 2007 relativt små og stabile. Den generelle 

udvidelse af spreadet overfor de sikrede renter, siden begyndelsen af august 2007, jf. figur 20, kan henføres 

til udvidelsen af likviditets- og kreditspændet i forbindelse med den finansielle uro, som beskrevet i afsnit 

3.1. Sammenfaldende for udviklingen på alle referencerenterne er, at udvidelsen af spreaded fra august 

2007 fastholdes frem til midten af september 2008. Derefter sker der en kraftig forøgelse af spreadet for 

alle fem renter. Det skyldes, at rentesænkningerne der blev foretaget af nationalbankerne, ikke blev 

modsvaret af et fald i den usikrede rente. Et højere spread betyder, at bankerne kræver en højere 

risikopræmie for udlån i interbank-markedet. 

Figur 21 sammenligner spreadet mellem CIBOR og den sikrede rente på det danske marked med hhv. 

spreadet på EURIBOR, LIBOR, NIBOR og STIBOR og det tilsvarende estimat for de sikrede renter. Dette giver 

et billede af udviklingen i risikopræmierne for de fem referencerenter.  

Udviklingen viser en tæt korrelation mellem spreadet på CIBOR, LIBOR og EURIBOR indtil august 2007, hvor 

finanskrisen eskalerer. Spreadet på CIBOR har i denne periode ligget stabilt omkring 14-19 bp., hvilket er lidt 

over spreadet på EURIBOR, der er på 4-6 bp. og LIBOR på 12-15 bp. Differencen kan forklares ved forskellen 

i forventningerne til fremtidige ændringer af de pengepolitiske renter, valutakursrisikoen og forskellen i 

CIBOR stillende og EURIBOR stillende bankers risikovurdering af markedet.    

Forskellen i beregningen af spreadet på STIBOR og NIBOR kommer til udtryk i nedenstående figur 21. 

Spreaded påvirkes af forventninger til renteudviklingen, og medtager derfor ikke den forskel, der, alt andet 

lige, vil være mellem den sikrede rente på uge basis og den sikrede rente på 3 måneders basis. Det er vigtigt 

at påpege, at der ikke kan siges noget bestemt om hvorvidt denne forskel er positiv eller negativ, da dette 

afhænger af forventningerne til den fremtidige rente. Årsagen, til de negative observationer for spreadet på 

NIBOR og STIBOR, er, at en forventning til en rentesænkning af nationalbankerne kan få bankerne til at 

sænke deres estimat for NIBOR eller STIBOR.  
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Figur 21 viser, at i tiden efter august 2007 bliver de globale pengemarkeder mere segmenteret, og det blev 

generelt sværere for de danske banker at fremskaffe udenlandsk finansiering. Volumen på 

pengemarkederne var generelt faldet, og bankerne havde en stærk præference for indenlandske udlån, da 

gennemsigtigheden her var størst. (jf. senere afsnit 3.3 om det udenlandske pengemarked).  

Figur 21 - Renteforskel mellem usikrede og sikrede 3-månederes indskud* 

 

Kilde: Datastream, Egen tilvirkning.                                                                                                                             

*Spreadet på STIBOR og NIBOR er målt på baggrund af den toneangivende udlånsrente stillet af nationalbankerne i hhv. Sverige og Norge. Dette gør, 

at spreadet ikke er fuldt sammenligneligt, men det giver det bedste estimat for spreadet mellem sikrede og usikrede pengemarkedsrenter på 3mdr.    

Korrelationen er generelt høj mellem spreads på de tre referencerenter, CIBOR, LIBOR og EURIBOR, jf. 

nedenstående tabel 7. Den højeste korrelation findes mellem LIBOR og EURIBOR. Det er især 

rentekorrektionerne i slutningen af oktober 2008, hvor Danmarks Nationalbank øgede rentespændet 

mellem ECB og Danmark til 175 bp., der har betydet en lavere korrelation med de to andre referencerenter. 

Renteforøgelsen skete i frygt for, at udenlandske investorer ville sælge ud af danske kroner. Derudover er 

der en væsentlig difference på spreadet i slutningen af analysen. Denne difference vil blive beskrevet i 

næste afsnit.  

Den lave korrelation mellem STIBOR, NIBOR, og de resterende interbank-renter, er formentlig forårsaget, af 

den tidligere forklarede forskel i beregningen af spreadet. Der vil derfor ikke blive kommenteret yderligere 

på disse to. 
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Tabel 7- Korrelation mellem spreads målt på sikrede og usikrede 3-måneders indskud* 

  STIBOR NIBOR CIBOR EURIBOR LIBOR 

STIBOR 1         

NIBOR 0,396518 1       

CIBOR 0,250947 0,612815 1     

EURIBOR 0,269095 0,657392 0,891322 1   

LIBOR 0,176947 0,656438 0,871456 0,971217 1 
Kilde: Datastream, Egen tilvirkning                                                                                                                                                                                                   

*Spreadet på STIBOR og NIBOR er målt på baggrund af den toneangivende udlånsrente stillet af nationalbankerne i hhv. Sverige og Norge. Dette gør, 

at spreadet ikke er fuldt sammenligneligt, men det giver det bedste estimat for spreadet mellem sikrede og usikrede pengemarkedsrenter på 3mdr.   

Fra oktober 2008 begynder spreadet på LIBOR og EURIBOR at falde jf. figur 21. CIBOR viser først tydelige 

tegn på fald omkring midten af november. De gentagende nedsættelser af Nationalbankens og ECB’s 

udlånsrenter, er blevet modsvaret af fald i både de sikrede- og usikrede renter. Spreadet er således 

uændret. Tages der højde for tiden omkring datoen for rentenedsættelserne fra ECB og den danske 

nationalbank, er referencerenterne faldet mere end både udlånsrenten og den sikrede rente, hvilket 

betyder, at risikopræmien er faldet væsentligt i perioden jf. ovenstående figur 21. Det er spreadet på 

EURIBOR og LIBOR, der er faldet mest efter at de i størstedelen af tiden efter finanskrisen udbrud, har været 

på niveau med eller over spreadet på CIBOR. EURIBOR er i juni 2009 nede på et spread under 50 bp., hvilket 

ikke er set siden 1. kvartal 2008. Det kan skyldes genvunden tillid til markedet, eller en positiv effekt af de 

nationale hjælpepakker. Spreadet på LIBOR viser samme tendens, og er faldet til omkring 65-69 bp. 

Niveauet for spreadet på CIBOR er derimod helt oppe omkring 92-100 bp. i juni 2009. Den højere 

risikopræmie på det danske pengemarked kan være forårsaget af, at Danmark er hårdere ramt af 

finanskrisen. Denne påstand forstærkes af, at spreadet på såvel STIBOR og NIBOR ligger under spreadet på 

CIBOR.  

Figur 22 - Forskellen mellem spreadet på CIBOR og spreadet på EURIBOR 

 

Kilde: Datastream, Egen tilvirkning. 
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Den store forskel i spreadet på henholdsvis CIBOR og EURIBOR, som fremgår af figur 22, kan tyde på, at 

CIBOR stillende banker, i forhold til EURIBOR stillende banker, er påvirket af en langsommere normalisering 

af markedsforholdene. Figur 22 indikerer, at risikopræmien er højere for CIBOR-stillende banker, i forhold til 

EURIBOR-stillende banker, og at udviklingen er støt stigende.    

3.2 Indlånsunderskud og merrente for mellemstore banker  

Det blev belyst i ovenstående afsnit, at risikopræmien, i forhold til udlandet, steg i slutningen af perioden. 

Det er tilsyneladende de små- og mellemstore banker der bliver ramt hårdest af den stigende risikopræmie, 

jf. figur 23. Det sker til trods for vedtagelsen af Bankpakke I den 10. oktober 2008. Det fremgår således, at 

merrenten for de mellemstore banker er steget væsentligt i forhold til de store banker. Mellemstore banker 

er defineret som finanstilsynets Gruppe 2.  

Figur 23 - Merrente for mellemstore banker (Gruppe 2) 

 

Kilde: Publikation ”Danmarks Nationalbank” (2009d) .                                                                                                                              
Anm.: Indlånsrenten dækker både sikrede og usikrede indskud på alle løbetider. 

Udviklingen i merrenten for de mellemstore banker har været kendetegnet ved en markant stigning siden 

primo 2006, hvor den gennemsnitlige indlånsrente for de to grupper var tilnærmelsesvis identisk. Primo 

2009 er merrenten nået op omkring 90 bp., hvilket er det højeste niveau i observationsperioden. Desuden 

er CIBOR faldet til et niveau under den gennemsnitlige indlånsrente for Gruppe 2, og nærmer sig dermed 

Gruppe 1.  CIBOR udtrykker i ovenstående figur den usikrede rente på 3 mdr. basis. Derfor er spændet, 

imellem CIBOR og den gennemsnitlige indlånsrente, for begge grupper, et udtryk for marginalen imellem 

sikrede og usikrede lån. Den specifikke forskel på CIBOR og indlånsrenterne kan ikke bruges til direkte 
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bestemmelse af denne marginal. Det skyldes, at de gennemsnitlige indlånsrenter er baseret på usikrede og 

sikre lån på alle løbetider, mens CIBOR er referencerenten for usikrede indskud på 3 måneders løbetid. 

Forskellen mellem CIBOR og de to indlånsrenter udtrykker dog en ændring i usikkerheden omkring 

markedet, og den risikopræmie bankerne kræver for udlån i interbank-markedet.  

Primo 2006 er CIBOR og de to indlånsrenter næsten identiske, dog med en lille risikopræmie for CIBOR. Det 

bevidner at den usikrede rente, historisk set, tilnærmelsesvis har været sidestillet med den sikrede rente. 

Merrenten mellem CIBOR og den gennemsnitlige lånerente er steget væsentligt fra primo 2006 frem til 

midten af 4. kvartal 2008. Her er merrenten mellem CIBOR og indlånsrenten for Gruppe 1 steget til omkring 

120-130 bp. På samme tidspunkt er differencen mellem indlånsrenten for Gruppe 2 og CIBOR 30-35 bp. Det 

udtrykker den stigende usikkerhed, og deraf en stigende risikopræmie for indlån til Gruppe 2 banker. De 

seneste pengepolitiske tiltag fra Nationalbanken, i form af rentenedsættelser fra 5,5 % -2,25 % siden 6. 

november 2008, har været med til at sænke renteniveauet for CIBOR. Dette fremgår af figur 23, hvor CIBOR 

og den gennemsnitlige indlånsrente for Gruppe 1 bankerne næsten er identiske. Merrenten for indlån i 

Gruppe 2 bankerne er dog stadig omkring de 90 bp., og meget tyder derfor på, at det er de mellemstore 

banker med mindre balancer, der betaler for den øgede volatilitet i markedet. 

Langt størstedelen af indlånene har udløb før den danske statsgaranti udløber 10. oktober 2010. Til trods 

for dette er det ikke muligt for de danske pengeinstitutter at opnå samme kreditvurdering som staten. Det 

er kun enkelte gældsudstedelser, der opnår denne vurdering53. Kreditvurderingen fra bl.a. Standard & 

Poor’s og Moody’s er baseret på faktorer, der tilsammen udtrykker den finansielle styrke og stabilitet for en 

given finansiel virksomhed, i dag og fremover. Det er blandt andet forretningsmodellen, balancestruktur og 

markedsposition, der har indflydelse på ratingen. Den rating et institut får tildelt er typisk afgørende for den 

kreditramme, der kan opnås hos et andet finansielt institut, og er derfor af stor betydning.  

En kombination af overraskende problemer i banksektoren i 2008 og en stadigt stigende frygt, for at blive 

fanget i endnu en bankkonkurs med komplekse forgreninger, har gjort at flere kreditrammer endnu ikke er 

blevet lempet. Det bliver således stadigt mere omkostningstungt for bankerne at finansiere sig i 

pengemarkedet.  

I takt med at de mellemstore bankers fundingomkostninger er steget væsentligt, og selvsamme banker 

oplever faldende muligheder for at låne i de udenlandske pengemarkeder, synes der at opstå en situation, 

                                                           
53  Publikation: Danmarks Nationalbank (2009e) 
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hvor de banker der kan låne i udlandet, kan låne likviditeten videre til indenlandske banker mod en 

betydelig merpris. 

I de senere år er udlån steget markant mere end indlån, hvilket fremgår af nedenstående figur 24. Siden 

marts 2003 er pengeinstitutternes udlån steget markant mere end indlån. En tendens der er accelereret 

kraftigt siden primo 2006. Her steg indlånsunderskuddet fra omkring 150 mia. kr. til et niveau omkring 525 

mia. kr. i 3. kvartal 2008.  

Figur 24 - Indlånsunderskud, 2003-2008 

 

Kilde: Publikation: Danmarks Nationalbank (2008c).  

Stigningstakten i udlån har nødvendiggjort, at bankerne i højere grad end tidligere må finansiere sig via 

pengemarkedet eller udstedelse af diverse gældsinstrumenter.  Den øgede eksponering overfor 

pengemarkedet har gjort de danske banker mere sårbare overfor volatiliteten i de udenlandske 

pengemarkeder, da store andele af indlånsunderskuddet er finansieret via udenlandske pengemarkedslån.  

Tabel 10 viser, at til trods for en generel stigning i udlån, i forhold til indlån i hele branchen, er det primært 

de mellemstore banker, der har øget deres udlån i forhold til indlån.  

Det er kun Arbejdernes Landsbank, der har et udlån, der ikke overstiger deres indlån. Udlån er dog steget 

fra at udgøre 74,2 % af indlån i 2004 til 99,4 % i 2008, jf. tabel 8. 
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Tabel 8 - Udlån i forhold til indlån 

Udlån i forhold til indlån          

Virksomhedsnavn 2004 2005 2006 2007 2008 

Gruppe 1           

Danske Bank 103,60 111,60 126,60 133,60 130,20 

Nordea 95,00 112,00 98,10 112,97 124,68 

Jyske Bank 88,10 89,60 97,40 100,80 116,70 

Sydbank 109,30 120,00 134,50 121,70 128,30 

Gruppe 2           

Amagerbanken 93,00 107,10 125,90 147,10 166,80 

Arbejdernes Landsbank 74,20 79,50 81,20 89,40 99,40 

Fionia Bank 124,60 122,40 124,40 138,70 159,10 

Ringkjøbing Landbo Bank 135,40 141,20 172,60 179,50 164,20 

Alm. Brand Bank 95,40 108,00 122,70 163,60 156,20 

Vestjysk Bank 124,50 132,60 146,70 156,90 164,80 

Nykredit Bank 109,40 117,40 155,80 165,60 181,50 

Sparbank Vest 98,60 104,90 128,50 129,10 125,20 
Spar Nord  

98,90 112,70 120,50 132,00 121,20 
Kilde: Finanstilsynets nøgletalsdatabase, Årsrapporter fra de danske pengeinstitutter, Egen tilvirken.                                                                                          

FIH Erhvervsbank er undladt, grundet deres konstruktion. 

Det fremgår af tabel 8, at den vedvarende vækst i udlån fra 2004-2007 er aftaget for 2008. Flere af 

bankerne, i Gruppe 1 såvel som Gruppe 2, har oplevet faldende vækst eller direkte fald i udlån i forhold til 

indlån. Danske Bank har reduceret deres udlån i forhold til indlån fra 1,3360 til 1,3020 og Ringkjøbing 

Landbo Bank reducerede deres udlånsoverskud fra 1,7950 til 1,6420. Dette var det højeste niveau blandt de 

udvalgte banker.  

Faldet i udlån i forhold til indlån kan tolkes som en erkendelse af, at de forrige års kraftige vækst i udlån har 

været på et overnormalt niveau, og at konjunkturen er vendt i 2008. Det blev tidligere påpeget, at 

bankernes funding omkostninger er steget væsentligt i perioden 2007-2009, bl.a. pga. adverse selection i 

interbank-markedet54. Det betyder en faldende rentabilitet på udlån finansieret ved lån i Interbank-

markedet, hvis ikke denne meromkostning korrigeres i udlånsrenten. Stigende udlånsrente betyder at flere 

investeringer, der tidligere var rentable, bliver for dyre da det forventede afkast ikke kan bære den stigende 

finansieringsomkostning. En stigning i de renteniveauer bankerne kan tilbyde ved lån til deres kunder, har 

derfor en forstærket effekt på den oplevede konjunkturnedgang. 

I takt med at de danske banker ikke har været i stand til at funde deres stigende udlån, med en tilsvarende 

stigning i indlån, er eksponeringen overfor pengemarkedet steget. Især de mellemstore danske banker har 

                                                           
54 Forklares senere i afsnit 3.4 Årsag til pengemarkedets problemer under finanskrisen 
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gjort brug af pengemarkedslån i udenlandske pengemarkeder. I 2004 udgjorde andelen af udenlandske 

pengemarkedslån i de mellemstore banker 35 % af de samlede lån i pengemarkedet. Tendensen har siden 

2004 været stigende i en sådan grad, at andelen var over 50 % i 4. kvartal 2007 samt i de første tre kvartaler 

af 2008. Den øgede eksponering overfor udlandet har gjort de mellemstore banker afhængige af de 

udenlandske bankers udlånspolitik.  

Nedenstående figur 25 viser udviklingen i mængden af udenlandske pengemarkedslån i mellemstore danske 

banker.    

Figur 25 - Andel af udenlandske pengemarkedslån i mellemstore danske banker 

 

Kilde: Publikation: Danmarks Nationalbank (2009f). 

I 4. kvartal 2008 er der et væsentligt fald i andelen af udenlandske pengemarkedslån, jf. figur 25. Niveauet 

falder fra lige over 50 % til knap 35 %. Forklaringen på dette kan være den øgede uro omkring den 

finansielle stabilitet. Derudover skabte de pludselige problemer i BankTrelleborg og Roskilde Bank en vis 

utryghed blandt de udenlandske långivere. Hertil bidrog også rygterne om problemer i Forstædernes Bank, 

Lokalbanken, Ringkøbing Bank, EBH Bank og Bonusbanken. Manglende gennemsigtighed (asymmetrisk 

information) og nervøsiteten for tab i mellemstore danske banker gjorde, at de udenlandske banker blev 

mere påpasselige med udlån til danske banker. Forbliver indlånsunderskuddet på et niveau omkring 500 mia 

kr., kan det give problemer, i forhold til hvordan de danske banker skal funde sig i fremtiden. Bankpakke I 

medfører en midlertidig ubegrænset indskydergaranti, der også dækker udenlandske indskud i danske 

banker. Set ud fra ovenstående figur har pakken dog endnu ikke haft en målbar effekt, da udenlandske 

banker tilsyneladende har indskrænket deres kreditrammer overfor mellemstore danske banker. Det kan 
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dog ikke afvises at bankpakken har modvirket et yderligere fald. Formindskes indlånsunderskuddet ikke 

inden statsgarantien for indlån udløber, kan der opstå en situation, hvor danske banker får endnu sværere 

ved at funde sig i interbank-markedet. Alternativet til udenlandsk funding er f.eks. en aktieemission eller en 

reduktion af udlån. Ifølge Bechmann og Raaballe (2008) vil en aktieemission for størstedelen af bankerne 

ikke være den optimale løsning, idet 2/3 af de danske banker har isoleret55 sig fra aktiemarkedet. Isolering 

fra aktiemarkedet, skal ses ud fra den protektionistiske corporate governance politik flere banker fører, med 

takeover defences som stemmebegrænsning og ejerskabsbegrænsning. Det betyder, at bankaktionærernes 

incitament til overvåge ledelsen mindskes. Den umiddelbare løsnings for disse banker vil være at reducere 

deres samlede udlån med i alt 500 mia. kr., svarende til det nuværende indlånsunderskud. En sådan løsning 

vil, alt andet lige, have betydelige konsekvenser for den danske samfundsøkonomi56.     

3.3 Det udenlandske pengemarked  

Nedenstående figur 26 viser, at usikrede nationale lån er steget fra 27,7 % til 32,7 % fra 2007-2008. Samtidig 

er andelen af lån udenfor landets grænse, men indenfor Europa, faldet fra 51,2 % - 46,8 %.  Andelen af lån 

mellem europæiske og andre banker er tilnærmelsesvis identisk, dog med et svagt fald fra 21,1 % - 20,5 %.  

Figur 26 - Usikrede pengemarkedslån, fordelt på modparter 

 

Kilde: Publikation: European Central Bank (2009a).                                                                                                                              
Anm.: Figuren er konstrueret på baggrund af 164 europæiske finansielle institutter.  

                                                           
55 Note: En virksomhed betegnes som isoleret fra aktiemarkedet, hvis virksomheden ikke har en storaktionær eller er 
ejet af en ledelseskontroleret fond. 
56

Bechmann og Raaballe (2008) 
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Udviklingen bekræfter at de europæiske banker, i højere grad end tidligere, ønsker at mindske deres 

eksponering i forhold til andre europæiske banker, til fordel for en øget national eksponering. Derudover 

afspejler fordelingen de mindre bankers stigende problem med at få attraktive lån i interbank-markedet. I 

Europa er det usikrede pengemarked det mest diversificerede. I 2. kvartal 2007 stod de ti største aktører på 

det europæiske pengemarked for 48 % af alle indlån. Tallet for 2. kvartal 2008 var faldet til 43 %. De største 

banker ønsker at mindske deres eksponering overfor det usikrede marked, og de søger derfor alternativ 

funding. 

Markedet for udlån viser modsatte tendens. De ti største banker havde en volumen i 2. kvartal 2008 på 42 % 

af alle transaktioner i udlånsmarkedet. Dette er en stigning fra de 38 % i 2. kvartal 200757. Faldet i udlån, for 

de banker der ikke er blandt de ti største i Europa, underbygger ovenstående, idet de mindre banker har 

haft sværere ved at få attraktive lån i pengemarkedet. Samtidig gør adverse selection det sværere, for selv 

sunde banker, at opnå attraktive lånevilkår. De største banker, der under krisen stadig har haft adgang til 

pengemarkedet, kan med fordel udnytte deres position til at opnå en endnu større markedsandel.           

Udviklingen i den daglige volumen på det usikrede- og sikrede pengemarked fremgår af nedenstående figur. 

28 og 29. Forskellen mellem ind- og udlån skyldes primært, at der i undersøgelsen er en overrepræsentation 

af store banker i analysen.     

 Efter 5 års konstant vækst i den samlede aktivitet i det usikrede pengemarked faldt den i perioden 2007-

2008 med 12 %. Udlån var tilnærmelsesvis identisk med de foregående år, og set over hele 

observationsperioden, har udlånsvolumen kun haft små udsving. Årsagen til den faldende aktivitet er et 

kraftigt fald på 18 % i indlånsaktiviteten for de undersøgte banker i perioden 2007-2008. Det skal påpeges, 

at figuren er baseret på en undersøgelse, hvor der har været en overrepræsentation af store banker, hvilket 

udgør forskellen mellem den samlede mængde ud- og indlån.  

 

                                                           
57 Publikation: European Central Bank (2009d) 
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Figur 27 - Gennemsnitlige volumen i usikrede ind- og udlån   Figur 28 - Gennemsnitlige volumen i sikrede ind- og udlån 

   

  Kilde: Publikation: European Central Bank (2009b)                               Kilde: Publikation: European Central Bank (2009c)  

Den betydelige reduktion i det usikrede marked sker til trods for ECB’s lempelige pengepolitik. Men det er af 

markedet blevet vurderet, at tiltagene ikke har været i stand til at opveje den stigende risiko forbundet med 

udlån i interbank-markedet.  

Der er to væsentlige parametre, der har bestemmende indflydelse på aktiviteten i pengemarkedet58: 

• Kreditrisiko   

• Fundingrisiko 

Nationalbankens tiltag for at øge likviditeten59, har ikke kunnet opveje den faldende aktivitet i markedet. 

Den øgede kreditrisiko på udlån, har generel t fået bankerne til at føre en mere restriktiv udlånspolitik. Det 

betyder, at en række banker har sværere ved at opnå indlån på attraktive vilkår. Ydermere er eksisterende 

kreditter blevet opsagt, og har dermed sat låntagerne under pres. På den anden side har den faldende 

aktivitet i interbank-markedet medvirket til, at bankerne er begyndt at hamstre likviditet i frygt for 

manglende adgang til funding fra interbank-markedet. Denne udvikling har medført yderligere stigning i 

funding omkostningerne, og dermed fået flere banker til at søge alternativ funding kilder.    

Efter en årrække med konstant vækst i volumen på det sikrede pengemarked (2000-2007), er både indlån 

og udlån faldet tilbage til niveauet for 2005. Til trods for at den samlede aktivitet i 2008 er faldet med 

                                                           
58 Mikkelsen (2009a) 
59 Se bilag 3 
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omkring 16 %, udgør det sikrede pengemarked stadig en tredjedel af den samlede aktivitet på det 

europæiske pengemarked, og forbliver det største marked for likviditetstransaktioner i Europa. Det er 

opsigtsvækkende, at volumen i det sikrede marked er faldet med hele 16 %, mens det usikrede marked er 

faldet med 12 %. Dette gør op med den generelle opfattelse, at i tider med usikkerhed på det finansielle 

marked, er repo’er og omvendte repo’er det optimale valg, hvis man ønsker at begrænse sin kreditrisiko. De 

er kendetegnet ved en kort løbetid (en dag- seks måneder), og at låntager stiller sikkerhed for sit lån. 

Forklaringen på den faldende aktivitet kan være den uigennemsigtighed og usikkerhed, der er for de 

værdipapirer/strukturerede produkter som stilles til sikkerhed. Denne usikkerhed mindsker værdien af den 

stillede sikkerhed væsentligt, og gør, alt andet lige, de sikrede lån dyrere og mindre attraktive60.        

Effekten på det sikrede lånemarked kan inddeles i følgende: 

• Begrænset likviditet i markedet -> Pres på bankernes balance. 

• Øget kreditrisiko -> Investorerne fører mere restriktiv udlånspolitik.  

• Værdiansættelsesproblemer for især strukturerede produkter, som stilles til sikkerhed for lån. 

• Markedet for repo’er, med attraktiv likvid sikkerhed, er faldet væsentligt.  

Hidtil har bankernes foretrukne løsning, på manglende likviditet i markedet, været at slanke deres balance, 

og derved mindske deres efterspørgsel efter kapital. ”Slankemidlet” har været en skærpet udlånspolitik, 

hvor eksisterende kreditter er trukket tilbage og ”haircuttet” forøget. 

Den faldende aktivitet i det sikrede marked er ligeledes et produkt af de værdiansættelsesproblemer, der er 

i markedet for de strukturerede produkter, som stilles til sikkerhed for engagementerne. Produkterne er 

blevet pakket således, at selv ratingbureauernes kreditmodeller ikke har været i stand til at gennemskue 

den reelle risiko ved produktet. Uigennemskueligheden har påvirket udbuddet af lån mod sikkerhed i 

strukturerede produkter negativt. Det har ført til at markedet for repo’er, med likvid sikkerhed, har oplevet 

en stigende efterspørgsel, da investorerne ønsker at afdække positioner i f.eks. repo’er, der har mindre 

likvid sikkerhed61. Nedenstående figur 29 udtrykker usikkerheden omkring den reelle værdi af aktiverne, der 

stilles til sikkerhed. I 2006 var markedsværdien, af de aktiver der indgik til sikkerhed, steget med 7 %, fra 

2005 til 959 mia. euro. 

                                                           
60  Publikation: European Central Bank (2009e) og Mikkelsen (2009a) 

61  Mikkelsen (2009a) 
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Figur 29 - Udvikling i underliggende aktiv ved sikrede lån 

 

Kilde: Publikation: European Central Bank (2009f). 

 Dette beløb steg til 1148 mia. euro. i 2007, hvilket svarer til en stigning på godt 20 %. I 3. kvartal 2008 var 

beløbet steget til 1585 mia. euro. Dette er en stigning på 38 %, hvilket dog skal sammenholdes med, at den 

samlede aktivitet, i det sikrede marked, faldt i samme periode. Alt andet lige har det betydet væsentligt 

højere krav til markedsværdien af de aktiver, der stilles til sikkerhed. 

3.3.1 Dekomponering af løbetid for udlån   

Yderligere analyse af strukturen på det europæiske pengemarked for sikrede lån, jf. figur 30, viser et kraftigt 

fald i ud- og indlån på løbetider over 12 måneder. Derimod har ud- og indlån, på især de helt korte 

løbetider, haft vækst i volumen. Overraskende viser udlån på løbetider mellem 1-6 måneder signifikant 

vækst i volumen, hvilket er modstridende med de generelle tendenser i markedet. Forklaringen på væksten, 

kan være at velpolstrede banker kan udnytte det spread, der er opstået mellem marginalen på de 

allerkorteste løbetider og lån med løbetider på 1-6 måneder, kombineret med at de kan benytte højt ratede 

værdipapirer som sikkerhed. Det kan dog også skyldes at løbetiden på bankernes eksponering er faldet, 

hvorved lånene er gået fra løbetider over til 12 mdr. til løbetider under 6 mdr. 
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Figur 30 - Udvikling i sikrede ind- og udlån fordelt på løbetider 

 

Kilde: Publikation: European Central Bank (2009g)   

Overnight (O/N) transaktioner er næsten fordoblet på indlånssiden, mens der ses en mindre markant 

stigning på udlånssiden. O/N ind- og udlån på pengemarkedet går selvfølgelig lige op. Så forskellen i 

ovenstående figur 30 skyldes den tidligere nævnte overrepræsentation af større banker. Det betyder, alt 

andet lige, at de større banker har øget deres indlån via O/N transaktioner mere, end de har øget deres 

udlån på samme løbetid. På samme måde ses en svag tendens til, at de større banker har øget deres udlån 

på 3-12 måneders basis mere end deres indlån på samme løbetid. Samtidig viser udlån på løbetider > 1 år et 

mindre fald på udlån end på indlån. En svag tendens i det sikrede pengemarked viser dermed, at de større 

banker øger deres indlån fra pengemarkedet på de helt korte løbetider, for derefter at øge andelen af udlån 

med længere løbetider, for at opnå den marginale fordel. Det er bl.a. denne tendens, der har lagt 

fundamentet for den nuværende krise, hvor bankerne har fundet sig ved korte indlån, for derefter at sætte 

pengene i langsigtede illikvide aktiver. Det skaber et væsentligt likviditetsproblem, når pengemarkedet 

strammer til. Figur 30 underbygger denne argumentation, og viser at ud- og indlån med løbetider >1år i 

2008 blot udgjorde 7 % af den samlede volumen, imod 18 % i 2007. 

Markedet for usikrede udlån viser, at O/N transaktioner er steget på udlånssiden (12-15 %), hvorimod de er 

faldet på indlånssiden (11-8 %) fra 2007-2008, jf. nedenstående figur 31. Det betyder at en større del af 

bankens udlån sker på den allerkorteste løbetid, mens funding O/N er faldet. Dette kan være et udtryk for, 

at bankerne i højere grad forsøger at skabe ligevægt mellem løbetider på ud- og indlån, hvilket vil minimere 



 
63 

deres behov for midlertidig finansiering i pengemarkedet.  Udlån med kort løbetid er i højere grad sikret 

mod default, hvilket dog også betyder en lavere forrentning af kapitalen. Bankernes problem har, som 

nævnt ovenstående, været en skæv fordeling på løbetider, hvor indlån på de allerkorteste løbetider er 

benyttet til at funde langsigtede udlån. 

Figur 31 - Udvikling i usikrede ind- og udlån på pengemarkedet fordelt på løbetider 

 

Kilde: Publikation: European Central Bank (2009h). 

Udlån i det usikrede pengemarked er også steget for løbetider op til 3 mdr. F.eks. har lige under 48 % af alle 

udlån på det usikrede pengemarked en løbetid på under 1 mdr. i 2008, hvilket er en stigning på ca. 8 

procentpoint i forhold til 2007. På indlånssiden er andelen af samlede indlån med en løbetid under 1 mdr. 

faldet fra knap 42 % i 2007, til i 2008 at udgøre 33 % af de samlede indlån. Det betyder at de 164 banker, 

der er medtaget i analysen, nu låner mere ud på kort sigt i det usikrede pengemarkedet, end de tilsvarende 

finansierer sig på samme sigt. 

Udlån på mellemlang sigt (1-12 mdr.) er steget for udlån med løbetiderne 1-3 mdr. og 6-12 mdr. Derimod er 

udlån på 3-6mdr. faldet. Samlet set er udlån på mellemlangsigt steget fra at udgøre knap 40 % i 2007 til 43 

% i 2008. Indlån på mellemlang sigt er i samme periode steget fra 43-48 %. Udviklingen i udlån viser, at 

udlån på 6-12 mdr. er steget med 4 procentpoint, og kan være et udtryk for, at denne løbetid er den 

ønskede eksponering overfor pengemarkedet. De forskellige bankpakkers statsgarantier kan således have 

haft indflydelse på løbetiden. 
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Udlån med en løbetid på mere end 1 år, faldt i perioden 2007-2008 fra at udgøre knap 20 % af de samlede 

pengemarkedsudlån til 9 %. Det udtrykker den stigende aversion i pengemarkedet for udlån med længere 

løbetid. Pengemarkedsindlån med løbetid over 1 år er steget fra at udgøre 15 % af den samlede finansiering 

i pengemarkedet i 2007, til 19 % i 2008. Kapital tilført fra pengemarkedet på usikret basis sker med en 

væsentlig meromkostning for bankerne, jf. afsnit 3.1. Funding med længere løbetid er dog essentiel for en 

veldiversificeret funding strategi. F.eks. er Nordeas fundingstrategi bygget op omkring 2/3 funding som 

langtidsfunding og en 1/3 som korttidsfunding62. 

3.4 Årsag til pengemarkedets problemer under finanskrisen    

Den finansielle krise i 2007-2009 kan bl.a. analyseres ved brug af tre tilstande som det fremgår af Heider, 

Hoerova og Holthausen (2009). Det kan herved vurderes, hvorvidt asymmetrisk information og adverse 

selection kan være med til at forklare udviklingen i interbank-markedet 2007-2009. De tre tilstande 

beskriver udviklingen i en række faktorer, der har indflydelse på den samlede sandsynlighed for et 

sammenbrud af interbank-markedet.  

Nedenstående figur 32 illustrerer den overgang, der er imellem de tre tilstande ved påvirkning af 

underliggende parametre. p er chancen for et positivt afkast for långiver ved udlån i interbank-markedet. 

Dette afhænger af modpartsrisiko ved udlån i interbank-markedet. ∆p angiver spredningen i 

modpartsrisikoen. En høj spredning betyder større usikkerhed omkring forskellen i modpartsrisiko på hvert 

enkelt udlån. Når den gennemsnitlige modpartsrisiko er lav (p over 0,6), vil der være fuld deltagelse i 

interbank-markedet, upåvirket af spredningen. Overgangen fra tilstand 1 til tilstand 2 sker ved at 

modpartsrisikoen stiger, hvilket resulterer i en højere rente på interbank-markedet. En højere rente skaber 

adverse selection på markedet, og kun banker med risikable illikvide investeringer vil fortsat låne i markedet 

til den højere rente. Den stiplede linje angiver grænsen mellem tilstand 2 og 3. Hældningen på denne 

betyder, at en større spredning kan føre til et nedbrud af interbank-markedet, selvom den gennemsnitlige 

risiko er uforandret63.     

                                                           
62 Webside: Euroinvestor  

63  Holthausen, Hoerova og Heider (2009a) 



 
65 

Figur 32 - Overgang mellem tilstande 

 

Kilde: Holthausen, Hoerova og Heider (2009b). 

3.4.1 Tilstand 1 

Tilstand 1 beskriver et interbank-marked, hvor der ikke er nogen signifikant modpartsrisiko. Dvs. udlån i 

interbank-markedet er tilnærmelsesvis risikofrit, og kan sidestilles med sikrede pengemarkedslån. Det 

antages at modparter er solvente, og sandsynligheden for tilbagebetaling af lån er høj. Det betyder, at alle 

bankerne vil deltage i interbank-markedet pga. den lave risiko på udlån. Låntagning er mere rentabelt end 

likvidering af aktiver, grundet det lave spread mellem sikre og risikable lån. Asymmetrisk information og 

spredningen mellem sikre og risikable investeringer er uden signifikant betydning, da den gennemsnitlige 

modpartsrisiko er lav. Volumen af O/N deposits hos ECB er lav, da renten her er væsentligt lavere, end hvad 

der er normalt i interbank-markedet. 

Den marginale værdi af kapital er mindre for långiver end for låntager pga. modpartsrisiko. Der er en lineær 

sammenhæng mellem på den ene side risiko og afkastet på risikable, illikvide investeringer og på den anden 

side risiko og afkast på sikre likvide investeringer. Illikvide investeringer, der viser sig at være mere sikre 

(likvide) end forventet, finansierer illikvide investeringer, der er mere risikable end først antaget. Dette gør 

det muligt for bankerne at skaffe funding med forskellig løbetid, og dermed skabe sammenhæng mellem 

løbetid på udlån og funding64.    

Tilstand 1 er dækkende for perioden frem til august 2007. Det blev beskrevet afsnit 3.1, at der i perioden 

herefter skete en væsentlig forhøjelse af spreadet mellem den sikrede og usikrede rente på det danske 

                                                           
64  Holthausen, Hoerova og Heider (2009a) 
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pengemarked. Den usikrede rente havde ellers været tilnærmelsesvis identisk med den sikrede rente i 

perioden frem til august 2007. Spreadet var her på 6 bp. til 20 bp. Den asymmetriske information, der før 

august 2007 eksisterede pga. bankernes ukendte eksponering overfor subprime produkterne, var af lav 

betydning, da den gennemsnitlige modpartsrisiko var lav. Pengemarkedet var likvidt, selv for funding på 

længere løbetider. Deposits O/N hos ECB var omkring 0,09 mia. dollars. En sådan lav volumen i O/N deposits 

udtrykker et effektivt interbank-marked. 

Manglende evne til smidig fordeling af kapital via interbank-markedet, er en af de primære årsager til den 

finansielle krise 2007-200965 

3.4.2 Tilstand 2 

Heider, Hoerova og Holthausens tilstand 2 illustrerer et marked, hvor renten i interbank-markedet stiger, 

pga. tiltagende modpatsrisiko, i en sådan grad at banker med sikre likvide investeringer forlader interbank-

markedet, da det ikke længere er rentabelt for dem at finansiere sig deri. Derimod vælger bankerne at 

likvidere illikvide aktiver, som trods værditab er mere rentable end finansiering i interbank-markedet. Den 

gennemsnitlige modpartsrisiko stiger, da det er banker med risikable illikvide investeringer, der bliver på 

interbank-markedet (adverse selection). Adverse selection fører til en overinvestering i illikvide aktiver, med 

høj risiko, for at modsvare den stigende fundingomkostning (pris på likviditet). Asymmetrisk information gør 

markedet uigennemskueligt og får bankerne til at hæve risikopræmien. Den har stigende betydning, i takt 

med at den gennemsnitlige modpartsrisiko stiger, jf. figur 32.  

Deposits O/N hos ECB er i tilstand 2 stadig på et lavt niveau. Tilstanden er dog karakteriseret ved en 

væsentlig stigning i spreadet mellem sikrede og usikrede renter, grundet den stigende modpartsrisiko. 

Perioden efter august 2007 og frem til 15. september 2008 kan beskrives som tilstand 2. Uigennemsigtighed 

omkring andre bankers eksponering og tvivl om egen likviditetssituation medførte, at bankerne var 

tilbageholdende med udlån til andre banker. Den stigende modpartsrisiko fik betydningen af asymmetrisk 

information til at stige. Specielt funding på tværs af landegrænser blev betragteligt dyrere, da 

gennemsigtigheden typisk er mindre i udenlandske banker end i en bank med samme nationalitet. Denne 

hamstring af likviditet (manglende udbud) og stigende modpartsrisiko fik de usikrede renter til at stige 

endnu mere. Ligeledes steg spreadet mellem sikrede og usikrede rente væsentligt, for at opveje den øgede 

risiko. Det blev tidligere påpeget, at spreadet mellem den usikrede og sikrede rente steg efter august 2007 
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til september 2008, til et niveau omkring 50-100 bp. De usikrede udlån blev forbeholdt de korteste løbetider 

for kontinuerligt at kunne tilpasse modpartsrisikoen. Det blev heraf dyrere for bankerne at funde sig på lang 

sigt.   

Manglende indsigt i kvaliteten af låntagers aktiver skabte asymmetrisk information. Bankerne fik derved 

svært ved at skelne mellem banker med sikre og risikable investeringer. Især bankernes eksponering overfor 

komplekse strukturerede produkter kunne være svær at gennemskue. I et marked hvor den usikrede rente 

er stigende, vil ellers rentable udlån med tiden blive for dyre at finansiere sig, selv for sunde og 

likviditetsværdige banker. De vil derfor vælge at slanke deres balance, ved at sælge ud af deres aktiver og 

derved mindske deres finansieringsbehov. Udlånsvæksten faldt og begrebet kreditklemme, hvor 

kreditværdige husholdninger/virksomheder bliver nægtet lån, begyndte at florere. Teorien antager, at de 

banker der bliver tilbage i interbank-markedet, er banker med mere risikable aktiver. Disse banker vælger at 

acceptere den højere finansieringsomkostning, da denne modsvarer deres risiko. Det skabte et 

pengemarked med adverse selection, idet kun risikobetonede banker valgte at deltage i pengemarkedet. 

Den gennemsnitlige kreditværdighed i pengemarkedet faldt og skabte derved en forstærkende effekt, hvor 

de långivende institutter måtte se sig nødsaget til at hæve udlånsmarginalen, jf. nedenstående figur 33. 

Figur 33  - Cyklus i markedet (adverse selection) 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Volumen i O/N deposits var stigende henover perioden august 2007 – 15.september 2008. Det blev sværere 

for banker med likviditetsmangel at finansiere sig i interbank-markedet. Grunden til dette var stigende 
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modpartsrisiko, og at bankerne stod derfor med et akut finansieringsbehov, hvis de skulle opretholde 

lovkravene til solvens og minimumskapital.  

3.4.3 Tilstand 3 

Interbank-markedet bryder sammen pga. manglende efterspørgsel eller udbud. Manglende udbud opstår 

fordi bankerne prioriterer at ”hamstre” likviditet i modsætning til udlån i interbank-markedet, på trods af 

den stigende udlånsrente. Bankerne frygter, at de på et senere tidspunkt skal søge funding i et illikvidt 

interbank-marked. Efterspørgslen forsvinder fordi adverse selection får udlånsrenten til at stige til et niveau, 

hvor selv de risikable banker vælger at forlade markedet. Dette efterlader et illikvidt interbank-marked. 

Markedskræfterne svækkes, og det er svært at finde en rente, der balancerer udbud og efterspørgsel. 

Likviditeten vil ikke længere flyde fra banker med likviditetsoverskud til banker med likviditetsunderskud. 

Dette vil presse bankerne til at søge alternative tilgange til funding, f.eks. likvidering af illikvide aktiver, til 

trods for betydelige tab. Spredningen mellem banker med sikre og risikable investeringer er i tilstand 3 

betydelig, og det øger sandsynligheden for et sammenbrud af interbank-markedet66.   

Figur 34 - Udviklingen I den finansielle krise 2007-2009 

 

Kilde: Statistikbanken DNRENTD, Egen tilvirkning.  

Tilstand 3 beskriver perioden efter 15. september 2008, jf. ovenstående figur 34. Herefter er interbank-

markedet tilnærmelsesvist brudt sammen. Begivenhederne i de to sidste uger af september 2008 var 

udslagsgivende for accelerationen af den finansielle krise. Lehman Brothers gik overraskende i 

                                                           
66 Holthausen, Hoerova og Heider (2009a) 
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betalingsstandsning den 15. september. Derudover overtog JP Morgan Chase, Washington Mutual for et 

beløb på 1,9 Mia. dollars. Washington Mutual havde forinden, i erkendelse af at de var i store finansielle 

problemer, sat sig selv til salg. Blandt andet tyngede store nedskrivninger banken. JP Morgan Chase meldte 

kort efter ud, at de regnede med nedskrivninger på i alt 31 mia. dollars på Washington Mutual’s 

udlånsportefølje. Nyhederne kan have medvirket til ,at O/N deposits hos ECB steg til 169,41 mia. dollars i 

slutningen af september 2008. I forhold til det normale gennemsnit omkring 0,09 mia. dollars før august 

2007, var dette en enorm stigning. Det underbygger, at bankerne, på trods af det stigende spread mellem 

den usikrede og sikrede rente, valgte at være meget tilbageholdende med udlån i interbank-markedet. 

Spreadet mellem sikrede og usikrede renter toppede på det danske pengemarked omkring 13. november 

2008 med et spread på 178 bp. Betydelige nedsættelser af udlånsrenten for ECB og den danske 

nationalbank, samt nationale hjælpepakker betød at modpartsrisikoen faldt. Det fik referencerenten til at 

falde i perioden efter den 13. november 2008. Videre betød det et fald i finansieringsomkostningerne. 

Spreadet var dog stadig på et niveau, der signalerede en betydelig modpartsrisiko, selvom der var tegn på 

løbende forbedring.  

3.5 Sammenfatning og delkonklusion   

Spreadet mellem den sikrede og usikrede rente i det danske interbank-marked har i perioden 1. januar 2002 

-1. juli 2007 været stabilt omkring 6-20 bp. Det udtrykker stabilitet i markedet. Fra 7. august 2007 – 16. maj 

2008 stiger spreadet pga. forøgelse af den usikrede rente. Korrelationen er negativ, hvilket betyder at det er 

forskellige faktorer, der har påvirket de to renter.  Frem til 25. september 2008 er begge renter stadig 

stigende, dog er spreadet faldet pga. stigning i den sikrede rente. I den sidste periode af analysen, hvor bl.a. 

Lehman Brother’s går i betalingsstandsning og den amerikanske redningspakke annonceres, stiger spreadet 

til over 100 bp., på trods af rentenedsættelser fra Nationalbanken, der fik både den sikrede- og usikrede 

rente til at falde. Variansen er den højeste i analyseperioden.   

Rentesænkningerne fra Nationalbanken blev ikke fuldt modsvaret af fald i den usikrede rente, og spreadet 

steg som følge heraf. Det betyder indirekte, at risikoen ved udlån steg, da den enkelte bank krævede en 

større risikopræmie. Den marginale indtjening for bankerne ved udlån i Interbank-markedet steg derved.  

LIBOR, EURIBOR, STIBOR, NIBOR og CIBOR er benyttet som målestok for den finansielle udvikling på de 

globale pengemarkeder under finanskrisen. Uroen siden august 2007 har betydet en stigende bekymring for 

udlånsrisiko, hvilket har afspejlet sig i en stigende risikopræmie, som videre kendetegner et marked i 

uligevægt.  Referencerenterne har generelt fulgt ændringerne i udlånsrenten for ECB og den danske 
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Nationalbank. Stigningen i spreadet omkring august 2007 kan tilskrives stigninger i risikopræmien pga. 

uroen på det finansielle marked. Udviklingen i spreadet på hhv. CIBOR, LIBOR og EURIBOR viser at det 

globale pengemarked er blevet mere segmenteret siden august 2008. Der hvor spreadet på LIBOR og 

EURIBOR er faldet frem til slutningen af analysen, er spreadet på CIBOR væsentlig højere. Det kan tyde på at 

CIBOR stillerne er påvirket af en langsom normalisering af markedsforholdene. Til trods for forskel i 

beregningsmetode, så indikerer et højere spread på CIBOR i forhold til STIBOR og NIBOR, at Danmark er 

hårdere ramt end Sverige og Norge.  

 

De danske banker blev mere afhængige af lån i pengemarkedet, grundet høj vækst i udlån i forhold til 

indlån. I 3. kvartal 2008 var det samlede indlånsunderskud for Gruppe 1 og 2 på 525 mia. kr. Det var en 

stigning på ca. 375 mia. kr. fra primo 2006. I de første tre kvartaler af 2008 var andelen af pengemarkedslån 

fra udlandet i Gruppe 2 banker over 50 %. Andelen faldt dog til 35 % i 4. kvartal 2008. Alternativerne til 

udenlandsk funding kan være en reduktion af udlån eller en aktieemission. Sidstnævnte kan dog være 

ufordelagtig for de 2/3 af bankerne, der har isoleret sig fra aktiemarkedet. 

Udviklingen i usikrede lån på det europæiske pengemarked er præget af, at bankerne mindsker deres 

eksponering overfor udlandet og fokuserer mere på nationale udlån. Derudover er den samlede volumen 

faldet med 12 % fra 2007-2008.  

Begrænset likviditet sætter pres på bankernes balancer. Bankerne har forsøgt at slanke deres balancer, bl.a. 

ved at føre en mere restriktiv udlånspolitik. Derudover har værdiansættelsesproblemer, for de aktiver der 

stilles til sikkerhed for sikrede lån, betydet yderligere pres på markedet og sikkerhedsværdierne er steget til 

1568 mia. euro i 2008, i forhold til 959 mia. euro i 2006. Det er sket på trods af, at den samlede aktivitet er 

faldet.   

Pengemarkedet er strammet til, og ud- og indlån på det europæiske pengemarked med løbetider >1år er 

faldet fra at udgøre 18 % af den samlede volumen i 2007 til 7 % i 2008.  

En tendens i det sikrede pengemarked er, at de større banker øger deres indlån fra pengemarkedet på de 

helt korte løbetider og øger andelen af udlån med længere løbetider. Det er bl.a. den tendens, der har lagt 

fundamentet for den nuværende krise, hvor bankerne har fundet sig ved korte indlån for derefter at sætte 

pengene i langsigtede illikvide aktiver. Derimod viser udviklingen i det usikrede pengemarked fra 2007-2008, 

et skift mod et bedre match mellem løbetiden for ud- og indlån. Bankerne låner nu mere ud på kort sigt i 

pengemarkedet, end de finansierer sig på samme sigt. På mellemlang sigt er både indlån og udlån i 

pengemarkedet steget. Især er udlån med løbetid på 6-12 mdr. steget, hvilket kan være påvirket af de 
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statslige garantier,. På lang sigt er udlån faldet drastisk, og viser bankernes stigende aversion mod udlån 

med længere løbetid. Indlån med samme løbetid er steget trods meromkostninger, hvilket kan forklares 

ved, at langsigtet funding har en essentiel betydning i en veldiversificeret fundingstrategi. 

Asymmetrisk information og adverse selection kan i høj grad forklare forløbet af den finansielle krise 2007-

2009. Det er hovedsageligt den manglende evne til smidig fordeling af kapital i interbank-markedet, der er 

årsag til den finansielle krise 2007-2009. Tilstand 1 er kendetegnende for perioden frem til august 2007. Det 

er rentabelt for bankerne at deltage i interbank-markedet, da modpartsrisikoen er minimal. Deposits O/N 

hos ECB er minimal, med 0,09mia. dollars i snit, og spreadet mellem usikrede og sikrede renter er lav, 

mellem 6-20bp. Adverse selection (tilstand 2) beskriver udviklingen i interbank-markedet i perioden august 

2007 – 15. september 2008. Den stigende usikkerhed i markedet får modpartsrisikoen til at stige, og 

dermed stiger renten. Bankerne har en stigende præference for indenlandske udlån pga. asymmetrisk 

information. Spreadet mellem usikrede og sikrede renter stiger til mellem 50-100bp. og Deposits O/N hos 

ECB er i perioden stigende. En begrænset spredning mellem sikre og risikable investeringer er det eneste, 

der holder interbank-markedet fra et regulært sammenbrud.   

Sammenbruddet i interbank-markedet kommer i perioden efter 15. september 2008, hvor især de 

betydelige begivenheder i september tillægges megen værdi. O/N deposits hos ECB stiger til et gennemsnit 

på 169,41 mia. dollars, og spreadet mellem sikrede og usikrede renter stiger fortsat. Spreadet topper 13. 

november 2008 med 178 bp. Dette indikerer, at interbank-markedet er i akut behov for finansiel hjælp. 

Vedtagelsen af de nationale hjælpepakker får den gennemsnitlige modpartsrisiko til at falde, og gentagende 

nedsættelser af udlånsrenten og et faldende spread sænker funding omkostningerne for bankerne.  
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4) Kreditrisiko på institutniveau via 
interbank-markedet 

Tredje kapitel af afhandlingen er en forlængelse af analysen i andet kapitel. Formålet med tredje kapitel er, 

at belyse hvilken effekt finanskrisen har haft på den enkelte bank. Dette måles implicit via handel med 

kreditrisiko på bankerne og giver derved markedets vurdering af den enkelte bank. Nedenfor anførte 

hypotese er udgangspunkt for tredje kapitel i afhandlingen.  

- Finanskrisen har i højere grad betydet øget kreditrisiko på danske banker end udenlandske. 

Kapitel tre er inddelt i to afsnit. Hvert afsnit bidrager til besvarelse af hypotesen. For at uddybe hypotesen 

er der opstillet følgende underspørgsmål: 

- Hvad er et retvisende mål for handel med kreditrisiko? 

- Hvordan har udviklingen været i kreditrisiko på de udvalgte banker? 

- Hvordan har udviklingen i kreditrisiko været på de danske banker i forhold til udlandet? 

Første afsnit er en kort introduktion til handel med kreditrisiko. Der introduceres forskellige mål for dette, 

og der argumenteres for valget af CDS-spreadet som mål for kreditrisiko.  

Andet afsnit er en analyse af udviklingen i CDS-spreadet for de enkelte banker, som mål for bankens 

kreditrisiko. Udviklingen i kreditrisiko sammenlignes på tværs af bankerne, og det vurderes hvorvidt enkelte 

banker er mere medtaget af krisen end andre. 

4.1 Introduktion til handel med kreditrisiko 

Formålet med afsnittet er at analysere finanskrisens påvirkning af kreditrisiko i banksektoren i Danmark, 

sammenlignet med påvirkningen i udlandet. Kreditrisikoen kan måles ved spreadet på finansielle derivater, 

der bruges til handel med kreditrisiko. Alternativet til dette er at bruge kreditrisiko målt på obligationer 

udstedt af bankerne.   

Obligationer udstedt af bankerne kan være at foretrække, da volumen på de handlede obligationer sikrer, at 

kursen afspejler markedets vurdering af obligationen. Derved findes den underliggende risikopræmie som 

investor kræver, for at holde obligationer udstedt af den enkelte bank, i forhold til en investering i det 

risikofrie aktiv. Ved brug af obligationer, udstedt af banker, som mål for udviklingen i risikopræmien, undgås 
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måling på illikvide aktiver, hvilket kan lede til misvisende resultater. Volumen kan dog begrænses i det 

omfang, den udstedende bank vælger at begrænse eller stoppe udstedelsen af obligationer, og i stedet søge 

alternativ funding. F.eks. igennem en aktieemission, indlån fra private husholdninger og virksomheder eller 

lån i interbank-markedet. Det vil dog, alt andet lige, påvirke kursen på de udstedte obligationer. 

Ved brug af udviklingen i kreditrisiko, målt ved spreadet på finansielle derivater, er likviditeten i de 

handlede derivater afgørende for, hvor retvisende spreadet er, som mål for den risikopræmie udsteder 

kræver for at afdække en given position. Der har i de senere år været en betydelig udvikling og vækst 

indenfor finansielle derivater hvori der handles kreditrisiko. Volumen i markedet for handel med kreditrisiko 

er steget, primært fordi kreditrisiko ikke kun handles med afdækning til formål, men samtidig bruges til 

spekulation. F.eks. var den pålydende værdi af udestående Credit Default Swap-kontrakter, som er et mål 

for kreditrisiko, i 2007 over USD 60.000 mia. Likviditeten af derivatet illustreres i figur 35 side 73. 

I modsætning til handlen med obligationer kan volumen ikke styres, og kan i princippet være uendelig. 

Dette gør at udviklingen i risikopræmien ikke påvirkes af begrænsede udstedelser. Derfor vil analysen tage 

udgangspunkt i handel med kreditrisiko, som mål for udviklingen i bankernes risikopræmie. 

Udviklingen i handlen med kreditrisiko er sket under stor bevågenhed siden finanskrisens udbrud i august 

2007. Årsagen til dette er, at handel med kreditrisiko mindsker gennemsigtigheden i markedet, og gør det 

problematisk at gennemskue, hvem der sidder med hvilken risikoeksponering og overfor hvem. Derudover 

frygtes handlen med kreditrisiko at kunne accelerere den negative udvikling en finansiel krise medfører, i og 

med, at den negative økonomiske udvikling i ramte banker kan forgrene sig. Forgreningen sker igennem den 

betydelige eksponering bankerne har overfor hinanden, i forbindelse med ind- og udlån i interbank-

markedet. Ydermere er det ikke kun ved direkte lån mellem banker, men også i tilfælde af 

rentederivatspekulationer, at bankerne kan blive påvirket af nedgang i andre banker. Her kan de ende op 

med udækkede positioner eller værdiløse sikkerheder. 

I takt med at der handles kreditrisiko handles den implicitte risiko på det underliggende arkiv. 

Nedenstående tabel 9 er en oversigt over spreads, der bruges til handel med kreditrisiko. 
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Tabel 9 - Spreads brugt til handel med kreditrisiko 

Handel med kreditrisiko  
Yield-Spread  Måler spreadet mellem den effektive rente på den underliggende obligation og den effektive rente på 

benchmark obligationen. Simpelt mål for vurdering af implicit risiko. Antagelser om reinvestering og 
hold-til-udløb. Svagt mål for kreditrisiko og bør kun bruges til at sammenligne en obligation med en 
benchmark obligation med samme løbetid.  

Interpoleret-Spread            
(I-Spread) 

Differencen mellem den effektive rente på obligationen og sammenlignelig referencekurve f.eks. 
Rentekurven*. Løser problemet med forskellig løbetid (Yield-Spread) via interpolation på 
referencekurven. I-Spread tager dog ikke højde for den konvekse referencekurve. Ved en kortere 
løbetid for benchmark -> I-Spread < Yield-Spread. Hvis referencekurven er konkav (nedad) og 
løbetiden mindre end for benchmark -> I-Spread > Yield-Spread. I-Spread bør bruges til at sætte den 
effektive rente på en given obligation i forhold til referencekurven. Svagt mål for kreditrisiko.   

  

  

OAS/ Z-Spread Det optionsjusterede spread, måler det parallelle skift, der skal være i LIBOR nulkuponstrukturen for at 
genprise obligationen. Mål for obligationens underliggende kreditrisko. Tager højde for strukturen af 
reference kurven, men ligesom Yield-Spread og I-Spread bør OAS-Spread kun bruges til at sætte prisen 
på en obligation i forhold til referencekurven og er derfor et svagt mål for kreditrisiko. Flad 
refenrencekurve OAS-Spread = I-Spread. 
 
 

  

  

  

Asset Swap Spread Differencen mellem renten på underliggende obligation og LIBOR kurven målt i bp. Mål for risiko på 
underliggende obligation. Ved et asset swap spread byttes betalingsstrømme. Forstyrret af 
likviditetspræmie (køb af obligation). 

  

  

CDS-Spread Afspejler den risikopræmie investor kræver for at holde obligationer udstedt af en bestemt 
virksomhed, i forhold til en lignende investering i risikofrie obligationer (statsobligationer). 
Kompensation for differencen mellem pålydende værdi og markedsværdien på underliggende 
obligation ved default. Reneste mål for handel med kredtirisiko. Kræver ingen likviditet ved indgåelse 
(udelukker effekt af tidsværdien af penge). 1. betaling sker ved første termin. 

  

  

  

  

*Rentekurven  Rentekurven er den konstruerede nulkuponkurve hvor deposits, futures/forwards og swaps er input. 
"Parallel skift i nulkuponstrukturen" er netop ændringer i den konstruerede nulkuponkurve. Den 
opfattes som den risikofri rentestruktur, jf finansieringsteoriens antagelse om en risikofri rente.  

  

  
Kilde: Egen tilvirkning, O’Kane og Saurav (2004) 

CDS-spreadet og Asset Swap Spread er de reneste udtryk for handel med kreditrisiko. Asset Swap Spread 

påvirkes dog i højere grad af værdien af penge, end CDS-spreadet. Grunden til dette er, at der foreligger en 

betydelig finansiel transaktion senest ved tidspunkt 0 for Asset swappen (obligationen kan være erhvervet 

tidligere og først senere dannet grundlag for swappen), da den ene part erhverver en obligation, hvorefter 

betalingsstrømme swappes (byttes) med modpart. Videre i denne analyse vil CDS-Spreadet være udtryk for 

kreditrisiko, og derigennem udtrykke markedets vurdering af de udvalgte banker medtaget i analysen. 

CDS-spreadet bruges til analytiske formål, i og med, at markedskursen giver en indikation af hvilke 

finansielle institutter, der er særligt ramt af finanskrisen. I nedenstående afsnit vil CDS derivatet blive 



 
75 

beskrevet og derefter analyseres udviklingen i CDS’er på de udvalgte banker67. Spreadet vil blive brugt som 

indikator for markedets vurdering af de forskellige banker og implicit den underliggende risikopræmie, der 

er et produkt af bl.a. den eksponering banken har overfor finanskrisen68. 

4.1 Credit Default Swaps 

Credit Default Swaps er blandt de nyere produkter, indenfor finansielle derivater, og siden 2001 er 

likviditeten i papiret øget kraftigt. I 2001 var den pålydende værdi af udestående CDS’er under 1.000 mia. 

dollar, i 2007 var det tal vokset til over 60.000 mia. dollar. Den store stigning i volumen er illustreret i 

nedenstående figur 35.   

Figur 35 - pålydende værdi af udestående CDS-kontrakter malt ultimo 

 

Kilde: Publikation: Danmarks Nationalbanken (2008d). 

En Credit Default Swap (CDS) er et finansielt derivat for afdækning af kreditrisiko. Derivatet er udviklet på 

baggrund af allerede eksisterende finansielle produkter, og er i princippet en forsikring på et underliggende 

aktiv, f.eks. et lån eller en obligation. Forsikringen (CDS’en) indgås mellem en køber og sælger, hvori 

køberen ønsker at afdække sin kreditrisiko på et referenceaktiv udstedt af tredjepart. Sælgeren derimod 

modtager løbende betaling fra køberen, for derimod at kompensere for eventuelle tab på referencen, hvis 

de løbende betalinger ikke opretholdes. Prisen på denne ”forsikring” afspejler referencens kreditværdighed, 

                                                           
67 Da der ikke handles CDS’er på bl.a. Jyske Bank og Sydbank er disse banker ikke medtaget i analysen.  
68  Publikation: Danmarks Nationalbank (2008e) 



 

og kan derigennem bruges til indikator for

særlig eksponeret overfor finanskrisen.

Figur 36 - Simpel CDS transaktion. Långiver afdækker sin kreditrisiko overfor virksomhed 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Det er dog vigtigt at påpege, at det ikke er en nødvendighed, at de to parter

eksponering i forhold til referenceaktivet. Det betyder

kreditrisiko og ren rentederivatsspekulation. Sidstnævnte har i høj grad været med til at drive væksten i den 

pålydende værdi af udestående CDS

CDS kontrakten løber for en given periode, hvori

referencen, dvs. går i default i kontraktens løbetid. For den øgede eksponering modtager sælgeren af 

CDS’en løbende et fast beløb fra køberen

(default) på tredjeparten. Den løben

benævnes CDS-Spreadet. Betalingerne sker ved fire fastlagte standard

marts, 20. juni, 20. september og 20. 

CDS’en, men i stedet sker ved første t

handel med kreditrisiko. Nedenstående figur 37

sker en default i femte periode (før den fastlagte termin)

og kan derigennem bruges til indikator for, hvilke finansielle institutioner markedet vurderer til at være 

finanskrisen. Nedenstående figur 36 illustrerer en simpel CDS transaktion. 

Simpel CDS transaktion. Långiver afdækker sin kreditrisiko overfor virksomhed 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     Kilde: Egen tilvirkning  

at det ikke er en nødvendighed, at de to parter, der indgår en CDS

eksponering i forhold til referenceaktivet. Det betyder, at CDS’er både kan bruges til afdækning af uønsket 

kreditrisiko og ren rentederivatsspekulation. Sidstnævnte har i høj grad været med til at drive væksten i den 

af udestående CDS-kontrakter. 

CDS kontrakten løber for en given periode, hvori sælger beskytter køber mod en kredithændelse på 

referencen, dvs. går i default i kontraktens løbetid. For den øgede eksponering modtager sælgeren af 

CDS’en løbende et fast beløb fra køberen, indtil kontrakten udløber eller der sker

tredjeparten. Den løbende betaling måles i bp. af den pålydende værdi af kontrakten og 

. Betalingerne sker ved fire fastlagte standardterminer (kupondatoer) hhv. 20. 

marts, 20. juni, 20. september og 20. december. Dvs. at der normalt ikke sker en betaling ved indgåelse af 

er ved første termin. Dette er med til at gøre CDS-spreadet

ditrisiko. Nedenstående figur 37 illustrerer en betalingsstrøm for en CDS kontrakt

(før den fastlagte termin). 
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markedet vurderer til at være 

illustrerer en simpel CDS transaktion.  

Simpel CDS transaktion. Långiver afdækker sin kreditrisiko overfor virksomhed X 

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

der indgår en CDS, har en 

at CDS’er både kan bruges til afdækning af uønsket 

kreditrisiko og ren rentederivatsspekulation. Sidstnævnte har i høj grad været med til at drive væksten i den 

sælger beskytter køber mod en kredithændelse på 

referencen, dvs. går i default i kontraktens løbetid. For den øgede eksponering modtager sælgeren af 

indtil kontrakten udløber eller der sker en kredithændelse 

af den pålydende værdi af kontrakten og 

terminer (kupondatoer) hhv. 20. 

ormalt ikke sker en betaling ved indgåelse af 

preadet til et renere mål for 
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I tilfælde af at der ikke indtræffer en default i CDS’ens løbetid

positiv kapitalværdi. Indtræffer der derimod en default

køber for tab på referenceaktivet. Dette sker ved

pålydende- og markedsværdien af obligationen på tidspunktet for defaulten

Prisen på en CDS benævnes CDS-

obligationer udstedt af en bestemt virksomhed, i forhold til en lignende investering i risi

(statsobligationer)70. Derved afhænger CDS

betyder et højere CDS-spread en højere konkurssandsynlighed for det underliggende aktiv, da markedet 

kræver en højere risikopræmie for a

tillagt markedsrenten, giver en indikati

højere fundingomkostninger og øget konkursrisiko, da en långivende bank baserer 

kreditvurdering af indlånsbanken, 

Kreditrisikoen for bankerne er ligeledes påvirket af lovkravet om en minimums solvensgrad på 8 %, hvilket 

betyder, at en default på en bank allerede sker ved en solvensgrad under 8 %

virksomheder i princippet kan undgå en konkurs så længe solvensen er positiv. Dette gør bankerne mere 

                                                           
69  Duffie (1998) 

70 Publikation: Danmarks Nationalbank
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Figur 37 - Eksempel på en betalingsstrøm for en CDS 

Kilde: Egen tilvirkning.  

I tilfælde af at der ikke indtræffer en default i CDS’ens løbetid, modtager sælgeren en betalingsstrøm med 

positiv kapitalværdi. Indtræffer der derimod en default, skal sælger ifølge kontraktforhold kompensere 

køber for tab på referenceaktivet. Dette sker ved, at sælger betaler køberen differencen mellem den 

g markedsværdien af obligationen på tidspunktet for defaulten69.    

-spreadet og afspejler den risikopræmie investor kræver for at holde 

obligationer udstedt af en bestemt virksomhed, i forhold til en lignende investering i risi

. Derved afhænger CDS-spreadet af tredjepartens kreditværdighed. Alt an

pread en højere konkurssandsynlighed for det underliggende aktiv, da markedet 

ere risikopræmie for at afdække større risiko på en underliggende tredjepart. CDS

tillagt markedsrenten, giver en indikation af en banks fundingomkostninger. Der er en tæt

omkostninger og øget konkursrisiko, da en långivende bank baserer 

kreditvurdering af indlånsbanken, bl.a udarbejdet af. Standard & Poor’s og Moody’s.

Kreditrisikoen for bankerne er ligeledes påvirket af lovkravet om en minimums solvensgrad på 8 %, hvilket 

at en default på en bank allerede sker ved en solvensgrad under 8 %, hvorimod andre 

virksomheder i princippet kan undgå en konkurs så længe solvensen er positiv. Dette gør bankerne mere 

                   

Publikation: Danmarks Nationalbank (2008f) 
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eksponeret overfor finanskrisen, hvilket vil afspejle sig i spreadet, som vil være højere for banker i forhold til 

andre typer virksomheder med identisk risiko, pga. solvenskravet på 8 %.    

Siden den finansielle uro har spredt sig, har CDS-markedet fået særlig opmærksomhed, da det ses som en 

kilde til at kunne accelerere den negative udvikling. Det er af international interesse, at store aktører på 

CDS-markedet bliver reddet fra konkurs, da problemer ellers vil forgrene sig til de finansielle institutter, der 

har ageret modpart i CDS transaktioner. Et eksempel var da Federal Reserve helt usædvanligt bidrog i 

redningsplanen for Bear Sterns tilbage i 2008. Virksomheden blev dog kort efter overtaget af JP Morgan. 

Bear Sterns var en af de primære aktører på CDS-markedet71.     

Brugen af CDS’er har skabt røre blandt amerikanske senatorer, som så forsikringsgiganten AIG sende 

amerikanske støttedollars videre til udenlandske banker, herunder bl.a. Danske Bank. Intentionen med den 

amerikanske redningsplan for koncernen, der blev betegnet som ”too big to fail”, var at pengene skulle 

bruges til at styrke koncernen, og ikke til at sende videre til udenlandske banker. AIG var dog tvunget af 

kontraktlige forhold til at udbetale præmier på de indgåede CDS’er. Blandt modtagerne var også Deutsche 

Bank og Société Générale, der hver modtog ca. 12 mia. kr. Danske Bank modtog ca. 200 mio. kr.72  

4.2 Udviklingen i kreditrisiko handlet ved Credit Default Swaps 

I nedenstående afsnit benyttes udviklingen i CDS-spreadet som sammenligningsgrundlag imellem de 

udvalgte internationale banker. Sammenligningen af kreditværdighed for bankerne skal give et billede af 

markedets risikovurdering af disse og deres interne korrelation. 

Datagrundlaget for vores CDS analyse er tolv større internationale banker. De tolv banker er hhv. Danske 

Bank (DK), Nordea (SWE), Deutsche Bank (DE), Rabobank (NL), Swedbank (SWE), Royal Bank of Scotland 

(UK), Banco Santander (SPA), United Bank of Switzerland (SCH), Unicredito (ITA), HSBC Bank (UK), BNP 

Paribas (FRA) og JP Morgan Chase (US). Geografisk er de primært spredt udover Vesteuropa, med 

undtagelse af JP Morgan Chase, der er af amerikansk afstamning. Dog er der flere af bankerne, der har 

betydelige forretningskanaler i Østeuropa og i den resterende del af verden. Analysen skal belyse, hvordan 

den finansielle krise har påvirket udviklingen i spreadet på CDS’er på danske banker og derigennem den 

underliggende kreditrisiko. Udviklingen holdes op imod udviklingen i spreadet på de udenlandske banker, 

for at undersøge hvorvidt det er geografiske områder eller banker med særlig eksponering, der enten er 

                                                           
71 Publikation: Danmarks Nationalbank (2009b) 
72 Avisartikel: Information (2009) 
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blevet ramt eller forventes at blive ramt af finanskrisen. Nedenstående figur 38 viser udviklingen i CDS-

spreadet for ovenstående banker. Det er normalt CDS’er på 5-årig senior gæld, der bruges som reference 

eller benchmark ved sammenligning med CDS’er. Derfor er det disse CDS’er, der danner grundlag for den 

efterfølgende analyse. 

Figur 38 - Udvikling I CDS-spread 1/1/2004- 15/6/2009 

 

Kilde: Datastream, Egen tilvirkning. 

Figur 38 viser, at CDS-spreadet på en 5-årig senior gæld i perioden 1. januar 2004 - medio 2007 har været 

stabilt omkring 0-45 bp. for alle banker i analysen. Det indikerer, at markedets risikovurdering har været 

uændret i perioden, og det udtrykker høj kreditværdighed og lav sandsynlighed for default blandt bankerne. 

Manglende volatilitet i perioden frem til medio 2007 afspejler sig ved et konstant spread i perioder for bl.a. 

Nordea, HSBC, Swedbank og Danske Bank. Markedet er i perioden frem til medio 2007 mindre effektivt og 

konklusioner på udviklingen i spreadet for denne periode skal holdes op imod den, i perioder, manglende 

likviditet.   

CDS-spændet stiger væsentligt omkring juli/august 2007 for de store internationale banker; Deutsche Bank, 

Royal Bank of Scotland, Banco Santander, United Bank of Switzerland, Unicredito, HSBC Bank, BNP Paribas 
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og JP Morgan Chase. En mulig forklaring er, at alle disse banker var eksponeret imod subprime udlån, dog i 

varieret omfang. Ydermere er de væsentligt mere internationalt orienteret end de resterende banker i 

analysen. Stigningen i CDS-Spreadet indtræffer omkring det tidspunkt, hvor bl.a. IKB Deutsche Industriebank 

(IKB) og Sachsen LB meddeler, at de har haft store tab på subprime-investeringer, og derfor sætter 

spørgsmålstegn ved de andre bankers eksponering overfor subprime- segmentet. Det var forventet at IKB 

kunne ende op med et realiseret tab omkring 9,5mia euro, grundet deres eksponering.73 

Det er interessant, at CDS’er på Nordea, Danske Bank og Rabobank først bliver påvirket ultimo 2007/primo 

2008, hvilket er langt senere end de resterende banker, med undtagelse Swedbank. En mulig rationel 

forklaring er, at de nordiske banker er mindre eksponeret overfor subprime-investeringer end flere af de 

udenlandske storbanker.74 Ydermere bliver CDS’er på de større europæiske banker handlet mere end de 

nordiske banker, hvilket kan medføre en hurtigere effekt på prisen.  

Swedbank skiller sig væsentlig ud fra de andre 11 banker, idet CDS spreadet er delvist upåvirket og forbliver 

i intervallet 10-35 bp. i perioden 8. juni 200475- 30. juni 2008. Den 1. juli 2008 var spreadet på hele 123 bp. 

for CDS’er på Swedbank, hvilket indikerer, at markedet vurderede en væsentlig forringelse af 

kreditværdigheden af bankens portefølje. Det store spring i spreadet kan også udtrykke, at CDS’en er illikvid 

og at spreadet derfor ikke løbende tilpasses markedsprisen. I følgende afsnit vil dette blive undersøgt 

yderligere.  

Nedenstående figur 39 viser udviklingen på CDS’er indenfor de sidste 27 måneder. Figuren viser at siden 2. 

halvår af 2007, har CDS-spreadet bølget frem og tilbage, og illustrerer på mange måder hvordan 

finanskrisen har udviklet sig.  

Spreadet stiger, for alle bankerne undtagen Swedbank, frem til marts 2008, hvorefter spreadet midlertidigt 

topper omkring den 14. marts – 17. marts. Marts 2008 er kendetegnet ved en stigende uro bl.a. omkring 

amerikanske Bear Stearns, og rygter omkring en konkursbegæring får Federal Reserve og JP Morgan Chase 

til at stille midlertidig likviditet til rådighed for banken den 14. marts 2008. Blot to dage senere overtager JP 

Morgan Chase, Bear Stearns. Sammenfaldet mellem prisudviklingen på CDS’erne og JP Morgan Chase’s 

overtagelse af Bear Stearns kan hænge sammen med, at netop Bear Stearns er blandt de mest aktive 

                                                           
73  Webside: Børsen (2007) 

74 Interview: Business.dk (2008) 

75  CDS’er på 5 årig senior gæld for Swedbank eksisterer ikke før 8/6/2004 
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aktører på CDS-markedet. Som tidligere nævnt kan, en konkursbegæring fra en bank, der kan betegnes som 

”too big to fail”, forgrene sig og udløse en lavine af problemer. Det vil påvirke virksomheder, der har brugt 

CDS’er til at afdække deres kreditrisiko med Bear Stearns som modpart. Det var derfor af stor international 

interesse, at der blev fundet en løsning, og derved sikret overlevelse for Bear Stearns. JP Morgan Chase’s 

overtagelse af banken har derfor med stor sandsynlighed været med til at sænke spreadet, og styrke tilliden 

mellem bankerne.    

Perioden efter JP Morgans overtagelse af Bear Stearns viser et stigende spread for alle bankerne frem til 

oktober 2008. Perioden frem til oktober er kendetegnet ved uro på det finansielle marked og en lang række 

hændelser, der er med til at mindske tilliden mellem bankerne. F.eks. er den amerikanske centralbank den 

13. juli 2008 nødsaget til, at stille en lånefacilitet til rådighed for realkreditselskaberne Fannie Mae og 

Freddie Mac. Den 24. august 2008 overtages Roskilde Banks af Det Private Beredskab og Danmarks 

Nationalbank. Nationalbanken havde tidligere stillet likviditetsgaranti til banken. 

Figur 39 - Udvikling I CDS-spread 1/1/2007 – 15/6/2009 

 

Kilde: Datastream, Egen tilvirkning. 

Det store chok kom da Lehman Brothers 15. september gik i betalingsstandsning. Hændelsen har synlig 

effekt på CDS priserne i ovenstående figur 39. Opfattelsen af Lehman Brothers var, at den var ”too big to 

fail”, og man havde forventet en løsning på problemet, enten i form af en redningspakke fra den 
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amerikanske centralbank eller en ny ejer. Dette skete imidlertid ikke, og det sendte et betydeligt signal til 

den resterende verden om alvoren af finanskrisen. 

Den 20. september 2008 offentliggør det amerikanske finansministerium en redningspakke på op imod 700 

mia. dollars. Denne pakke bliver i revideret format vedtaget 3. oktober, efter at være blevet nedstemt 29. 

september (Den amerikanske hjælpepakke uddybes senere i afsnitte 5.2.1). Vedtagelsen af denne pakke 

har, i sammenhæng med at Euro-landene lancerer fælles principper i forsøget på at redde banksektoren fra 

total kollaps (4. kvartal 2008), højst sandsynligt medført det faldende spread, der er i denne periode. Euro-

landenes fælles principper indebar en mulighed for rekapitalisering af bankerne og en midlertidig 

statsgaranti for fremtidige udstedelser af senior bankgæld med en løbetid på op til 5 år76.  

Der observeres et faldende CDS-spread for Danske Bank og Nordea efter tiltrædelse af Bankpakke I, til trods 

for at CDS’erne i analysen er med 5 års løbetid, og derved løber ud over den danske Bankpakke I. 

Reduktionen i spreadet, for de danske banker, der sker efter tiltrædelsen af Bankpakke I, kan tilskrives den 

faldende risiko, der er for afdækning af tab indtil 2012, hvor bankpakken udløber. Effekten af Bankpakke I 

blev afløst af tvivl om, hvorvidt pakken kunne dæmme op for problemerne. Den ”positive” effekt, den første 

bankpakke har haft, er til dels blevet ophævet af et stigende CDS-Spread i den efterfølgende periode. Især 

spreadet på Danske Bank steg kort efter tiltrædelsen af Bankpakke I. Årsagen til dette kan være strukturen i 

Bankpakke I og deres markedsandel på 30 %, hvorfor Danske Bank endte med det største bidrag til det 

Private Beredskab. 

Der er et svagt fald i spreadet omkring offentliggørelsen af den danske Bankpakke II (Bankpakken bliver 

først vedtaget d. 3. februar, men de overordnede linjer er dog allerede kendt i januar). Spreaded stiger dog 

stadig efterfølgende, hvilket kan betyde, at markedet ikke tillægger Bankpakke II den store værdi. Omvendt 

kan det dog heller ikke udelukkes, at spreadet ville være steget yderligere, hvis pakken ikke var blevet 

vedtaget. Stigningen i spreaded kan hænge sammen med, at fristen for et kapitaltilskud igennem bankpakke 

II løber til 30. juni 2009.  

Figur 40 viser, at spreadet for alle bankerne stiger frem til medio marts 2009, hvor flere af bankerne 

tilsyneladende har deres toppunkt. Dette vil blive belyst senere i afsnittet.  

                                                           
76  Publikation: Danmarks Nationalbank (2008b) 
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Tabel 10 viser variansen, standardafvigelsen og det aritmetiske gennemsnit af spreadet på de 12 banker, 

inddelt i tre forskellige perioder.  Første periode strækker sig fra 1. januar 2004 – 1. januar 2007 og 

karakteriserer perioden før den finansielle krise. Anden periode er fra 1. januar 2007 – 15. juni 2009 og 

beskriver perioden, hvor den finansielle krise skaber den første uro på markedet, til den bryder ud. Tredje 

periode er en oversigt over den samlede belyste periode 1. januar 2004 – 15. juni 2009, og indgår som 

sammenligningsgrundlag med de to andre perioder.  

Tabel 10 - Udvikling for CDS-spread på 5-årig senior gæld 

Udvikling for CDS'er på 5-årig senior gæld.  
Perioden 1/1/2004-1/1/2007       
  Varians Standardafvigelse Gennemsnit 

Danske Bank* 15,9 4,0 9,6 
Nordea  26,3 5,1 12,7 
Deutsche Bank 10,1 3,2 15,3 
Rabobank 2,4 1,5 7,2 
Swedbank** 58,3 7,6 25,3 
Royal Bank of Scotland 7,9 2,8 9,6 
Banco Santander 9,8 3,1 12,2 
United Bank of Switzerland 9,0 3,0 9,3 
Unicredito 5,9 2,4 13,8 
HSBC Bank 8,4 2,9 10,3 
BNP Paribas 6,2 2,5 9,4 
JP Morgan Chase 55,4 7,4 25,1 

Samlet 18,0 3,8 13,3 

Perioden 1/1/2007-15/6/2009       

  Varians Standardafvigelse Gennemsnit 

Danske Bank 4207,9 64,9 62,7 
Nordea  1995,2 44,7 56,0 
Deutsche Bank 2088,0 45,7 71,0 
Rabobank 3033,4 55,1 61,1 
Swedbank 10236,1 101,2 88,8 
Royal Bank of Scotland 4573,2 67,6 86,9 
Banco Santander 1976,0 44,5 66,6 
United Bank of Switzerland 7741,7 88,0 101,2 
Unicredito 2990,4 54,7 72,1 
HSBC Bank 1923,6 43,9 60,7 
BNP Paribas 974,2 31,2 47,4 
JP Morgan Chase 2777,9 52,7 82,8 
Samlet 3709,8 57,8 71,4 

Perioden 1/1/2004-15/6/2009       

  Varians Standardafvigelse  Gennemsnit  

Danske Bank* 2620,4 51,2 33,7 
Nordea  1377,2 37,1 32,2 
Deutsche Bank 1714,8 41,4 40,4 
Rabobank 2085,1 45,7 31,5 
Swedbank** 6043,2 77,7 56,4 
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Royal Bank of Scotland 3544,3 59,5 44,4 
Banco Santander 1628,2 40,4 36,7 
United Bank of Switzerland 5580,0 74,7 50,7 
Unicredito 2191,4 46,8 40,1 
HSBC Bank 1499,0 38,7 33,0 
BNP Paribas 800,8 28,3 26,5 
JP Morgan Chase 2103,2 45,9 51,1 

Samlet  2599,0 48,9 39,7 

Under gennemsnit       
Over gennemsnit       

*Data fra 20/1/2004 **Data fra 8/6/2004       
Kilde: Datastream, Egen tilvirkning 

Tabel 10 viser, at variansen for periode 2 (1. januar 2007-15. juni 2009) er væsentlig højere end for periode 

1 (1. januar 2004-1. januar 2007). Den gennemsnitlige varians i periode 1 er 18,0 og karakteriserer et stabilt 

marked med få udsving og lav likviditet. Derudover er det gennemsnitlige spread på 13 bp., og det betyder 

at markedet er præget af lav udlånsrisiko og høj kreditværdighed blandt bankerne. CDS’er på JP Morgan og 

Swedbank har et spread lige over 25 bp., hvilket er det højeste i perioden. Det betyder, at markedet 

vurderer disse banker til at være de mest usikre banker at udstede lån til. I Swedbanks tilfælde kan det 

muligvis være den betydelige eksponering overfor Baltikum, der har betydet påpasselighed i markedet. 

Samtidig er likviditeten i CDS’er på Swedbank begrænset, hvilket afspejler sig i manglen på løbende 

regulering af spreadet. JP Morgan er derimod den eneste bank i analysen, der har USA som hjemmemarked, 

og det generelt mere volatible marked i USA kan være en mulig forklaring på det højere spread. Det skal 

pointeres, at et gennemsnitligt CDS-spread niveau omkring intervallet 0-25 bp. er særdeles lavt, og ikke 

giver anledning til bekymring blandt investorer eller interessenter.  

Det skal derudover bemærkes, at Danske Bank handles til et gennemsnitligt spread på under 10 bp., og 

ligger derved blandt de banker, der handles med de laveste spreads. Dette understøtter argumentet om, at 

Danske Bank tidligere har haft ry for, at være blandt de mere konservative banker på udlånssiden. Nordea 

derimod handles til et gennemsnitligt spread på 12,7 bp., og vurderes derfor af markedet til at være en 

anelse mere risikobetonet i periode 1. Variansen for både Danske Bank og Nordea er blandt de højeste af de 

tolv banker. En mulig forklaring på dette er, at målt på balancen er de to nordiske banker væsentlig mindre 

end flere af de andre banker i analysen. Det gør, alt andet lige, de to banker mere følsomme overfor 

virksomhedsspecifikke nyheder i markedet. En forventet default på en eksisterende kunde på x antal 

millioner vil ramme en mindre bank hårdere, idet investors krav til risikopræmien hænger sammen med den 

overordnede konkursrisiko, som må forventes at stige mere for de mindre velpolstrede banker. 
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Sammenlignes periode 1 og 2 er den kraftige stigning i varians, standardafvigelse og gennemsnit 

iøjnefaldende. Variansen stiger fra et gennemsnit på 18,0 blandt de tolv banker, til hele 3709,8., og det 

gennemsnitlige spread stiger fra 13,3 bp. til 71,4 bp. De store stigninger indikerer effekten af den stigende 

uro i markedet i løbet af periode 2. Et gennemsnitligt spread på 71,4 bp. betyder, at den gennemsnitlige 

handel med kreditrisiko på en af bankerne i analysen er blevet 58,1 bp. dyrere end i periode 1. United Bank 

of Switzerland har det højeste gennemsnitlige spread i periode 2, med 101,2 bp. Swedbank, Royal Bank of 

Scotland, JP Morgan Chase og Unicredito er i nævnte rækkefølge, de banker der ligger over gennemsnittet 

for de tolv banker, målt på gennemsnitlig kurs. JP Morgan Chase, Unicredito og Swedbank er gengangere fra 

periode 1, hvor de også lå over gennemsnittet for de tolv banker. Det kunne tyde på, at markedet generelt 

vurderer at udlån til disse banker, er forbundet med den højeste risiko af de tolv banker i analysen. 

Udviklingen i spreadet den 6. oktober 2008 – 13. oktober 2008 er iøjnefaldende, da spreadet fredag den 3. 

oktober 2008 var 108,5 bp. for CDS’er på Danske Bank. Den steg herefter til 203,8 bp. mandag den 6. 

oktober 2008. Spreadet på en identisk CDS på Nordea var ikke langt fra med et spread på 84 bp. Det kraftige 

udslag på CDS-spreadet for Danske Bank fremkom på samme tid, som den danske regering annoncerede 

redningspakken (Bankpakke I). Spreadet for alle bankerne i analysen, undtagen Deutsche Bank og Royal 

Bank of Scotland, stiger i perioden frem til 9. marts 2009 til et niveau, der er historisk højt. Det fremgår af 

nedenstående tabel 11, at toppunktet for CDS- spreadet, for ti af de analyserede banker, observeres 

indenfor en periode af 10 dage (9. marts 2009-18. marts 2009). Både Deutsche Bank og Royal Bank of 

Scotland har toppunkt den 29. september 2008, hvilket er over fem måneder tidligere end for de resterende 

banker. Toppunktet for disse banker ligger i en turbulent periode, hvor blandt andet betalingsstandsningen 

fra Lehman Brothers indgives (15. september 2008). AIG modtager et lån på 85 mia. dollars fra den 

amerikanske centralbank, der samtidig får en ejerandel på 79,9 % (16. september 200877). Derudover sker 

der en del mindre statsstøttede indgreb og fusioner i perioden omkring den 29. september 2008. Det skal 

understreges, at de resterende banker, i perioden omkring den 29. september 2008, handles til et spread, 

der tilnærmelsesvis ligner spreadet i perioden 9. marts 2009-18. marts 2009, hvori de resterende banker har 

deres absolutte toppunkt. At det netop er Deutsche Bank og Royal Bank of Scotland, der har deres toppunkt 

i slutningen af 3. kvartal 2008, kan hænge sammen med, at de er blandt de mest fremtrædende banker på 

det internationale marked mht. udlånsvækst.  

Det tidsmæssige sammenfald for CDS’ernes toppunkter er interessant, idet de ligger kort efter den 6. marts 

2009. Tidligere i opgaven blev den 6. marts 2009 påvist som datoen, hvor den lange nedtur på 

                                                           
77 Publikation: Nationalbanken (2009b) 
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aktiemarkedet, for mange af bankerne, nåede bunden. Siden den 6. marts 2009 har der kunnet konstateres 

stigende aktiekurser på blandt andet Nordea, Danske Bank, BNP Paribas, Deutsche Bank osv. At 

toppunkterne for CDS spreadet ligger i perioden kort efter vendepunktet for aktiemarkedet pointerer, at 

perioden omkring den 6. marts 2009 karakteriserer et betydeligt vendepunkt i finanskrisen. Hvorvidt det var 

den absolutte bund, der blev nået, kan kun tiden vise, men set ud fra udviklingen i CDS-spreadet efter 

perioden 9. marts 2009-18. marts 2009, tyder det på, at markedet generelt har genvundet en del af den 

tabte tillid. 

Tabel 11 - Minimum og toppunkt for CDS analyse 

Minimum og toppunkt for CDS 5-årig senior gæld 

  Minimum Dato for minimum  

Danske Bank*  1,0 22-09-2004 

Nordea  1,5 01-12-2004 

Rabobank 2,5 01-03-2007 

Royal Bank of Scotland 3,5 21-11-2006 

United Bank of Switzerland 4,0 16-11-2006 

HSBC Bank 4,9 07-12-2006 

BNP Paribas 5,0 10-11-2006 

Banco Santander 7,0 01-03-2007 

Unicredito 7,0 22-06-2007 

Deutsche Bank 8,7 01-03-2007 

Swedbank** 10,9 27-02-2007 

JP Morgan Chase 11,0 03-11-2006 

      

  Toppunkt Dato for toppunkt 

BNP Paribas 143,1 12-03-2009 

Nordea  165,0 10-03-2009 

HSBC Bank 170,6 12-03-2009 

Banco Santander 183,6 09-03-2009 

Deutsche Bank 186,2 29-09-2008 

Rabobank 204,3 13-03-2009 

Danske Bank*  225,0 10-03-2009 

JP Morgan Chase 242,1 09-03-2009 

Unicredito 278,7 09-03-2009 

Royal Bank of Scotland 299,6 29-09-2008 

United Bank of Switzerland 360,0 09-03-2009 

Swedbank** 362,0 18-03-2009 

*Data fra 20/1/2004     

**Data fra 8/6/2004     

Sammenfald mellem datoer, primær 

Sammenfald mellem datoer, sekundær 
Kilde: Datastream, Egen tilvirkning.  
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Sammenfaldet mellem minimumspunkterne for CDS-spreadet er betydeligt mindre, jf. tabel 11. 

Bemærkelsesværdigt er det dog, at minimumspunktet for Danske Bank og Nordea allerede ligger i 3. og 4. 

kvartal 2004 og med et spread på hhv. 1 bp. og 1,5 bp. Et så lavt spread udtrykker, at markedet 

tilnærmelsesvis sidestiller det, at afdække en anden parts eksponering overfor Nordea og Danske Bank, som 

værende risikofri. Det kan dog også være et udtryk for den manglende likviditet i derivatet på daværende 

tidspunkt.  

Det er værd at omtale, at CDS’er på Unicredito blev handlet til et spread på kun 7 bp. den 22. juni 2007, 

hvilket er minimumspunkt for banken. Markedet har dermed vurderet at Unicredito ikke har været truet af 

f.eks. potentielle tab på subprime udlån, i samme grad som de andre banker. 

Den 10. marts 2009 nåede CDS-spreadet på Danske Bank sit toppunkt for hele den analyserede periode. 

Spreadet var da 225,078. Det betyder, at en långiver til Danske Bank skal betale 2,250 % p.a. af sit udlån, for 

at få dækket sin eksponering af i markedet. Et niveau der aldrig har været set før. Tættest på er perioden 6. 

oktober 2008 – 13. oktober 2008, hvor intervallet for CDS-spreadet var 202,1-203,8. Til sammenligning er 

toppunktet for Nordea 60 bp. lavere, til trods for at det falder på samme dag. Dermed har markedet 

tidligere vurderet, at en default på Danske Bank som mere sandsynlig, end en default på Nordea.  

Periode 2 og Periode 1+2 (1. januar 2004-15. juni 2009) giver et identisk billede af udviklingen i markedet. 

De banker der skiller sig ud i periode 2, skiller sig ligeledes ud i den samlede oversigt over hele perioden. 

Endog er Deutsche Bank, med et gennemsnitligt spread på 40,4 bp., nået op over markedsgennemsnittet på 

39,7 bp.  

Det er tidligere blevet påpeget, at der er sammenfald i udviklingen på spreadet på tværs af bankerne. 

Nedenstående tabel 12 viser korrelationskoefficienterne mellem bankerne i analysen. Korrelationsanalysen 

viser som forventet en betydelig sammenvariation mellem bankerne. Swedbank og BNP Paribas er de to 

banker, der har den mindste korrelationskoefficient med 0,78, hvilket dog stadig udtrykker en betydelig 

sammenvariation imellem de to banker. Banco Santander og hhv. HSBC Bank og BNP Paribas har en 

koefficient på 0,99, hvilket betyder at de tre banker har udviklet sig stort set parallelt.    
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Tabel 12 - Korrelationskoefficient på CDS-spread 

Korrelation på kursen for CDS 5 årig senior gæld 

  DAB NDA DBK RAB SWE RBS BSA UBS UC HSB BNP JPM 

Danske Bank (DAB) 1,00                       

Nordea (NDA) 0,97 1,00                     

Deutsche Bank (DBK) 0,89 0,93 1,00                   

Rabobank (RAB) 0,96 0,98 0,94 1,00                 

Swedbank (SWE) 0,95 0,92 0,80 0,91 1,00               

Royal Bank of Scot (RBS) 0,89 0,91 0,97 0,94 0,82 1,00             

Banco Santander (BSA) 0,88 0,93 0,97 0,94 0,79 0,97 1,00           

United Bank of Swi (UBS) 0,92 0,95 0,96 0,97 0,85 0,95 0,96 1,00         

Unicredito (UC) 0,93 0,95 0,95 0,97 0,86 0,94 0,96 0,97 1,00       

HSBC Bank (HSB) 0,90 0,94 0,97 0,97 0,81 0,96 0,99 0,97 0,98 1,00     

BNP Paribas (BNP) 0,86 0,91 0,97 0,93 0,78 0,97 0,99 0,95 0,95 0,98 1,00   

JP Morgan Chase (JPM) 0,90 0,93 0,97 0,95 0,83 0,95 0,97 0,95 0,94 0,97 0,96 1,00 
Kilde: Datastream, Egen tilvirkning. 

Intervallet for koefficienterne (0,78-0,99) og et simpelt gennemsnit på 0,931 indikerer, at det er 

markedsspecifikke forhold, der har påvirket udviklingen på CDS’erne og ikke virksomhedsspecifikke forhold. 

Den høje korrelationskoefficient mellem Danske Bank og Nordea på 0,97 betyder at prisen på en CDS på de 

to selskaber, har udviklet sig næsten identisk i perioden 1. januar 2004 – 15. juni 2009. Det kan herfra 

udledes at de faktorer, der har påvirket Nordea, i stor udstrækning også har påvirket Danske Bank. 

For at gøre korrelationensanalysen overskuelig, rangerer nedenstående tabel 13 bankerne efter antal 

korrelationskoefficienter over- og under gennemsnittet. Med en gennemsnitsværdi på 0,931 og alle 

koefficienter indenfor intervallet 0,78-0,99 skal tabellen tolkes med forbehold. 

 Nordea og Danske Bank er begge blandt de banker, der er mindst korreleret med de resterende banker i 

analysen, kun overgået af Swedbank, der skiller sig væsentlig ud fra de resterende banker.  Danske Bank har 

den største korrelation med Nordea, Rabobank og Swedbank i nævnte rækkefølge. Danske Bank er derved 

den eneste bank i analysen, der har en korrelationskoefficient med Swedbank, som er højere end den 

gennemsnitlige korrelation på tværs af bankerne. Dette kan, set med danske øjne, være årsag til bekymring 

pga. Swedbanks betydelige eksponering imod Baltikum og den seneste tids stigning i CDS-spreadet for 

netop Swedbank. CDS’er på Swedbank er indenfor de sidste 14 dage af vores analyseperiode steget med 

over 100 bp. til 310,5 bp., og niveauet nærmer sig derved toppunktet fra 18. marts 2009 (362 bp).  
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Tabel 13 – Korrelationsoversigt CDS-spread 

Korrelationsoversigt Over gennemsnit Under gennemsnit 
Gennemsnitlig 
koefficient  

Rabobank (RAB) 10 1 0,951 

United Bank of Swi. (UBS) 9 2 0,945 

JP Morgan Chase (JPM) 9 2 0,938 

Unicredito (UC) 9 2 0,944 

HSBC Bank (HSB) 9 2 0,948 

Royal Bank of Scot (RBS) 8 3 0,934 

Banco Santander (BSA) 8 3 0,941 

BNP Paribas (BNP) 8 3 0,931 

Deutsche Bank (DBK) 8 3 0,937 

Nordea (NDA) 6 5 0,937 

Danske Bank (DAB) 3 8 0,914 

Swedbank (SWE) 1 10 0,847 
Kilde: Datastream, Egen tilvirkning. 

Nordea har den største korrelation med Rabobank, Danske Bank, United Bank of Switzerland, Unicredito, 

HSBC Bank og JP Morgan Chase i nævnte rækkefølge. Det er overraskende, at Rabobank og Nordea er 

korrelateret i samme omfang som Danske Bank og Nordea. Korrelationskoefficienterne er næsten identiske 

(0,98 og 0,97). Det er bemærkelsesværdigt, at Danske Bank og Nordea ikke har større sammenfald blandt de 

banker, der har en korrelation over gennemsnittet for analysen. Grunden til dette er primært, at Danske 

Bank generelt har en mindre korrelation med de andre banker, i forhold til både Nordea og resten af 

bankerne. Ses der bort fra inddelingen af bankerne på baggrund af korrelationsgennemsnittet, er Danske 

Bank og Nordea dog relativt højt korreleret med de samme banker. Samtidig er der sammenhæng mellem 

de banker Nordea og Danske Bank er mindst korreleret med. BNP Paribas er den bank både Danske Bank og 

Nordea har den mindste korrelation med (0,86 og 0,91), efterfulgt af Royal Bank of Scotland, Banco 

Santander og Deutsche Bank. 

Generelt viser korrelationsanalysen, at der er en sammenhæng mellem geografisk placering og 

korrelationskoefficienten på tværs af bankerne. De banker der er beliggende i samme områder af Europa, 

har generelt også en højere korrelationskoefficient. Denne observation er dog ikke overraskende, da CDS-

spreadet kan påvirkes af forskellige nationale faktorer. Bl.a. kan strukturen af de nationale hjælpepakker 

have betydning for risikovurderingen af bankerne. 

De nationale hjælpepakker udelukker ikke bankerne fra at gå i default. De kriterier der skal være opfyldt, før 

en CDS udløser en kompensation til køber, opstilles af International Swap and Derivatives Association 
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(ISDA), og er upåvirket af de nationale hjælpepakker. Derimod har hjælpepakkerne betydning for 

differencen mellem den pålydende- og markedsværdien af obligationen, som danner grundlag for betaling 

mellem de to parter ved default på referencen. Markedsværdien af den underliggende obligation vil, alt 

andet lige, være højere i lande, hvor lån til bankerne er garanteret af staten, end i lande hvor en sådan 

ordning ikke er vedtaget.   

Nedenstående tabel 14 viser spreadet på CDS’erne den 15. juni 2009, hvilket er den seneste observation af 

spreadet. CDS-spreadet for alle bankerne er på et højt niveau i forhold til tidligere. Især Danske Bank, som 

historisk set altid har været kendt som den konservative bank, handles til et niveau som udtrykker 

markedets stigende bekymring for, at de ikke kan leve op til deres forpligtelser. Dog skal det pointeres, at 

har spreadet været faldende siden marts måned 2009. Swedbank skiller sig ud, da den handles til et niveau, 

der er langt højere end de andre banker, og vurderes til at gå den sværeste tid i møde. Det kan muligvis 

være et resultat af, at koncernen nedskrev over 2 % af udlån i 1. kvartal 200979. På den positive side er BNP 

Paribas den bank med det laveste spread. Generelt må det siges, at BNP Paribas vurderes som den sikreste 

bank på markedet. Banken har i hele analyseperioden 1. januar 2004 - 15. juni 2009 haft det laveste 

gennemsnits spread og varians.   

Tabel 14 - Rangering af bankerne efter slutkurs 15. juni 2009 

Bank CDS-Spread for 5-årig senior gæld pr. 15/6/2009  

BNP Paribas 74,92 

HSBC Bank 77,675 

Banco Santander 92 

JP Morgan Chase 94,19 

Rabobank 99,455 

Deutsche Bank 106,095 

Nordea  110 

Unicredito 121 

United Bank of Switzerland 123 

Danske Bank 145 

Royal Bank of Scotland 170,245 

Swedbank 310,5 
Kilde: Datastream, Egen tilvirkning. 

                                                           
79  Publikation: Danmarks Nationalbank (2009b) 
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4.3 Sammenfatning og delkonklusion 

Der har i de senere år været en betydelig stigning i opmærksomheden omkring handlen med finansielle 

derivater og kreditrisiko. CDS-spreadet giver det ”reneste” udtryk for kreditrisiko, og er i forhold til 

obligationer ikke påvirket af evt. udstedelsesbegrænsninger.  Det danner derfor grundlag for analysen af 

bankernes kreditværdighed og den implicitte konkurssandsynlighed. En CDS er en finansiel kontrakt 

(forsikring) mellem to parter, hvori den ene part ønsker at spekulere i eller afdække en eksponering overfor 

referenceaktivet udstedt af tredjepart. En kredithændelse på tredjepart vil betyde, at sælger skal 

kompensere køber for differencen mellem den pålydende værdi og markedsværdien af obligationen. Indtil 

kontraktens udløb eller hvis der indtræffer en kredithændelse skal køber løbende betale sælger CDS-

spreadet, som udtrykker referencens kreditværdighed.   

Første periode i analysen (1. januar 2004 – medio 2007) viser et stabilt spread på under 50 bp. for alle 

banker. I juli/august 2007 stiger spreadet betydeligt for alle bankerne undtagen Nordea, Danske Bank og 

Swedbank. Størstedelen af denne stigning kan muligvis tilskrives subprimekrisen og forventningerne til 

bankernes eksponering overfor denne. Dernæst ses et væsentligt udslag i spreadet omkring marts 2008, 

hvilket kan forklares af usikkerheden omkring Bear Streans, der er en signifikant spiller på CDS markedet. 

Spreadet stiger også væsentligt omkring september/oktober 2008, hvor bl.a. den overraskende 

betalingsstandsning fra Lehman Brothers kan have påvirket priserne på CDS’er. Spreadet på Deutsche Bank 

og Royal Bank of Scotland topper i denne periode. Spreadet falder herefter, da det stod klart at Lehman 

Brothers’ betalingsstansning ikke trak andre af de analyserede banker med. Herudover blev den 

amerikanske hjælpepakke vedtaget, og i Europa nåede landene til enighed om en række fælles principper, 

som bliver udført via nationale bankpakker. Vedtagelsen af Bankpakke I i Danmark blev afløst af stigende 

spread på Danske Bank, som måtte betale den største andel til Det Private Beredskab. Spreadet steg også 

for Nordea, og det blev diskuteret, hvorvidt Bankpakke I var nok til at vende udviklingen. Spreadet faldt 

svagt omkring vedtagelsen af Bankpakke II. Faldet blev hurtigt afløst af et stigende spread, hvilket kan være 

en effekt af, at pengene fra Bankpakke II først kommer til udbetaling medio 2009. Perioden 9. marts 2009-

18. marts 2009 er karakteriseret ved, at spreadet topper for alle bankerne undtagen Royal Bank of Scotland 

og Deutsche Bank. Dette er blot få dage efter at aktiemarkedet ramte bunden den 6. marts 2009, og 

understøtter derved argumentet om, at krisen havde et væsentligt vendepunkt der. Hvorvidt det er det 

absolutte toppunkt for krisen kan kun fremtiden vise. Derimod viser minimumsobservationerne en 

betydelig større spredning.  
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Variansanalysen underbygger ovenstående, og viser samtidig, at den gennemsnitlige varians fra periode 1 til 

periode 2 stiger fra 18,0 til 3709,2. På sammen tidspunkt stiger det gennemsnitlige spread fra 13,3 til 71,4. 

Dette indikerer en voldsom uro i markedet og utryghed blandt de finansielle institutter. 

Analysen af udviklingen i CDS’er viser en betydelig sammenvariation mellem de tolv banker. I perioden 1. 

januar 2004 – 15. juni 2009 er korrelationen mellem bankerne i intervallet 0,78-0,99. Det kan derfor 

konkluderes, at det er markedsspecifikke årsager og ikke virksomhedsspecifikke årsager, der har påvirket 

udviklingen i værdipapirerne. Korrelationen mellem Danske Bank og Nordea på 0,97 forekommer ikke 

overraskende. Derimod at det bemærkelsesværdigt, at begge banker er blandt de mindst korreleret i 

analysen i forhold til de andre banker, kun overgået Swedbank. Korrelationsanalysen konkluderer også, at 

der er en betydelig sammenhæng mellem geografisk placering af bankerne og høj korrelation. Det kan 

skyldes, at de påvirkes af nationale faktorer som f.eks. strukturen af bankpakkerne. 

Spreadet den 15. juni 2009 indikerer, at Danske bank er blandt de mindst kreditværdige banker i analysen, 

og udtrykker markedets stigende bekymring for, at Danmarks største bank ikke kan leve op til deres 

forpligtelser. Spread har dog været nedadgående siden toppunktet i marts 2009.  
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5) Nationale løsningsmodeller  

Fjerde og sidste kapitel i afhandlingen er en analyse af den danske løsningsmodel, for de problemstillinger 

finanskrisen har medført, og som blev belyst i afhandlingens tre første kapitler. Derudover vil den danske 

løsningsmodel blive sammenlignet med et udvalg af udenlandske løsningsmodeller. I sidste del af kapitlet 

diskuteres en række forslag og muligheder til, hvordan en eventuel fremtidig krise kan undgås. Hypotese 

fire danner grundlag for denne del af afhandlingen. 

- Den danske løsningsmodel bygger på samme principper som de udenlandske  

Kapitel fire er inddelt i tre afsnit. Hvert afsnit bidrager til besvarelsen af den ovenstående hypotese. For at 

konkretisere hypotesen, er der opstillet følgende underspørgsmål:  

- Hvordan er strukturen på den danske løsningsmodel? 

- Er den danske løsningsmodel forskellig fra udlandet?   

- Løsningsmodellerne i perspektiv, hvordan forhindres en ny krise?  

Første afsnit omhandler den danske løsningsmodel. Der argumenteres for, at SDO-lovgivningen kan tolkes 

som den første håndsrækning fra staten til de kriseramte banker og derfor som en bankpakke 0. Derefter vil 

Bankpakke I og II blive beskrevet og sammenlignet med udlandet.  

I andet afsnit vises en oversigt over forskellige lande finansielle hjælpepakker. De vigtigste udenlandske 

tiltag fremhæves og sammenlignes med de danske bankpakker. 

I tredje afsnit sættes løsningsmodellerne i perspektiv, i forhold til de problemstillinger finanskrisen har 

medført. Det diskuteres hvorledes en ny krise kan forhindres.     

5.1 Bankpakkerne 

5.1.1 Bankpakke 0 

Der er i bilag 4 vedlagt en mere dybdegående analyse af SDO-lovgivningen. Hovedtrækkende fra analysen er 

gengivet i nedenstående afsnit. Det væsentligste er, at SDO-lovgivningen kan betragtes som en form for 

Bankpakke 0, og dermed som forgænger for de to efterfølgende hjælpepakker.     

SDO-lovgivningen fra 1. januar 2007 kan ses som bankpakke 0, da den har lettet bankernes adgang til 

funding, og derved givet bankerne mulighed for, fortsat at finansiere deres stigende indlånsunderskud 
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samtidig med, at det har brudt realkreditinstitutternes monopol på markedet for ejendomsfinansiering. 

Lavere solvensvægt for SDO’er betyder, at bankerne i højere grad kan øge deres udlån via SDO’er, før de får 

problemer med at overholde solvenskravene, i forhold til almindelige obligationer80. 

Konstruktionen bag SDO’erne gør, at bankerne skal stille supplerende sikkerhed for de udstedte SDO’er, ved 

faldende boligpriser. Dette kan muligvis have presset bankerne til at søge om kapital i Bankbakke II. Det er 

til trods for at bankerne har mulighed for at stille sikkerhed i Cover Pools, ved lånefinansiering af 

supplerende sikkerhed. Der er stillet supplerende sikkerhed for i 29 mia. kr. med mulighed for yderligere 55 

mia. kr. uden udstedelse af ny gæld. Forsimplede beregninger viser, at faldende boligpriser og en udpræget 

tendens til høje belåningsgrader, kan presse SDO-udstederne til at stille betydelige beløb som supplerende 

sikkerhed, for at opretholde Loan-To-Value-grænsen (LTV). Ved en gennemsnitlig belåningsgrad på 70 % vil 

et fald i boligpriserne på ≥15 % betyde behov for supplerende sikkerhed. Ved 80 % i belåningsgrad, behøver 

faldet kun at være ≥3 %81. 

Realkreditforeningen vurderer, at et forbud mod SDO’er og omlægning til alm. realkreditobligationer vil 

koste omkring 0,25 % i ekstra rente på rentetilpasningslån, ligesom 30-årige fastforrentede lån vil være 

væsentlig dyrere. Der dog er der ingen sammenlignelig markedskurs. Antages en gennemsnitlig stigning på 

et kvart procent point for omlægning af SDO-lån til almindelige realkreditobligationer, vil det koste de 

danske boligejere omkring 2,41 mia. kr. om året i ekstra renteomkostninger82. En rentestigning vil få 

boligpriserne til at falde og gøre endnu flere boligejere teknisk insolvente. Det vil således presse boligejere, 

der har købt ”over evne”, da muligheden for afdragsfrihed og løbetid vil blive begrænset væsentligt83.  

SDO lovgivningen kan ses som en Bankpakke 0, da den har skabt endnu en mulighed for bankerne til at øge 

deres udlån. Konstruktionen af SDO’erne kan få betydelige konsekvenser for de banker, der har udstedt 

disse. Omfanget af SDO udstedelser kan betyde en yderligere forværring af den nuværende finansielle krise, 

hvis f.eks. boligpriserne fortsætter med at falde, og derved presser SDO udstederne til at stille supplerende 

sikkerhed.  

                                                           
80 Grosen (2007) 
81 Egne beregninger i bilag 4 figur 44. 
82 0,25 % af 965 mia. kr. Der er ikke taget højde for øget skattefradrag ved rentestigning. 

83 Publikation: Danmarks Nationalbank (2009b) 
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5.1.2 Bankpakke I 

Den første bankpakke (lov om finansiel stabilitet) blev vedtaget af folketinget d. 10. oktober 200884. 

Baggrunden var den store mistillid imellem bankerne og det deraf tilfrosne pengemarked. Aftalen blev 

således indgået, for at vende denne udvikling og derved åbne op for långivningen imellem bankerne. 

Bankpakken indebærer at staten, i sammenhæng med den finansielle sektor, sikrer alle indskydere og andre 

simple kreditorer mod tab i tilgodehavender i de 133 deltagne banker. Sammenhængen består i, at den 

finansielle sektor (Det Private Beredskab) bidrager til ordningen med op til 35 mia. kr., hvilket svarer til ca. 

2% af BNP. De 35 mia. kr. er opdelt således: 

• Garantiprovision 7,5 mia. kr. årligt. 

• Kaution 10 mia. kr. til dækning af tab i Afviklingsselskabet. 

• Forhøjet garantiprovision 10 mia. kr., hvis tab overstiger den indskudte kapital i Afviklingsselskabet. 

Bliver tabene større end de 35 mia. kr. vil staten dække disse. Ordningen er frivillig for pengeinstitutterne. 

For de ikke deltagne banker gælder stadig den normale indskydergaranti på 300.000 kr. pr. indskyder. I 

forbindelse med ordningen opretter staten et afviklingsselskab, der overtager nødstedte banker og videre 

sikrer indskydere og kreditorer deres penge. Aftalen er fastsat til at udløbe d. 30. september 2010, men kan 

forlænges hvis det skønnes nødvendigt85. Aftalen indebærer i øvrigt også, at bankerne ikke må betale 

udbytte i dens løbetid, ligesom der heller ikke må igangsættes nye aktieoptionsprogrammer86. 

I forlængelse af loven om finansiel stabilitet har finanstilsynet nedlagt forbud mod ”short-selling” af danske 

pengeinstitutters aktier87. Et forbud der skal forhindre spekulation i bankaktierne, og dermed undgå at 

aktiekurserne på kort sigt falder til et niveau, der er lavere end hvad de fundamentale forhold kan 

retfærdiggøre. 

5.1.3 Bankpakke II 

Den anden bankpakke, også kaldet kreditpakken (lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter88), blev 

vedtaget d. 3. februar 2009. Loven blev vedtaget for at undgå, at danske virksomheder og privatpersoner 

blev udsat for en kreditklemme, hvor positive projekter og kreditværdige personer ikke kan finansieres via 

penge- og realkreditinstitutterne. Midlet til at undgå kreditklemmen udgøres af en statslig låneramme, der 

                                                           
84 Webside: Finanstilsynet (2008) 
85 En overgangsordning blev vedtaget i Bankpakke II, som bliver beskrevet i 5.1.3 Bankpakke II 
86 Webside: Økonomi- og Erhvervsministeriet (2008) 
87 Webside: Retsinformation (2008a)  
88 Webside: Retsinformation (2008b)  
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på tidspunktet for aftalens indgåelse blev skønnet til at skulle udgøre ca. 100 mia. kr.89, som bankerne og 

realkreditinstitutionerne kan søge del i. Lånene kommer til at fungere som hybrid kernekapital, der bliver 

stillet som et stående lån uden løbetid. Der vil efter tre år være mulighed for at indfri lånene, og der vil i den 

anledning være et økonomisk incitament til en hurtig tilbagebetaling. Renten på lånene afgøres individuelt 

for hvert deltagende institut og vil afspejle statens risiko i forbindelse med udlånet. Den vil dog ligge i 

spændet ca. 9-12 %, hvor gennemsnittet forventes at udgøre ca. 10 % 90. 

Èn af betingelserne for at kunne deltage i ordningen, er at ”kapitaIindskuddet har til formål at skabe luft i 

instituttets udlånspolitik”91. Der er således ingen krav til bankerne om at øge deres udlån. Der er snarere 

tale om et forsøg på at bremse en negativ udvikling i udlånene. Selvom der fra politisk hold ønskes et stadigt 

stigende udlån fra bankerne, så ser det ikke ud til, at bankerne er forpligtet til at omgå den naturlige 

stramning i kreditpolitikken, som uundgåeligt vil opstå i krisetider. Som et eksempel på det politiske ønske 

og tro på øgede udlån, står der i Økonomi og Erhvervsministeriets pressemeddelelse vedrørende baggrund 

om kreditpakken: ” Kreditpakke skaber øget udlån: Statslige kapitalindskud i penge- og 

realkreditinstitutterne i størrelsesordenen 100 mia. kr. vil, selv med en forsigtig gearing, give rum for en 

markant forøgelse af udlånene”92. Udtrykket ”give rum for” er således en bedre indikator for kreditpakkens 

potentiale, end punktets overskrift, der nærmest garanterer en øget udlånseffekt.  Til gengæld er bankerne 

forpligtet til at rapportere om udviklingen i udlånene og kreditpolitikken to gange årligt, hvor fra Økonomi 

og Erhvervs ministeriet vil frembringe halvårlige beretninger om den samlede udvikling i sektoren. 

Beretninger som herefter bidrager til at evaluere kreditpakkens effekt, og derfor benyttes som 

udgangspunkt for eventuelle fremtidige ændringer eller tillæg. 

I kreditpakken indgår yderligere begrænsninger for aflønningen af kreditinstitutternes direktioner. 

Hensigten med begrænsningerne, der indebærer en grænse for andelen af variabel løn på 20 % af den 

samlede grundløn, er at lade direktionernes løn være endnu mindre afhængige af instituttets aktiekurs(som 

tillæg til begrænsningerne i Bankpakke I).  

Aftalen indebærer, at bankerne og realkreditinstitutterne fremover skal offentliggøre deres individuelle 

solvensbehov, hvilket vil gøre det nemmere for investorer og indskydere, at sammenligne institutternes 

risikoprofil. Endvidere bliver finanstilsynet styrket økonomisk, for bl.a. nu at kunne vurdere solvensbehovet i 

alle penge- og realkreditinstitutter en gang hvert år. Overvågningen og kontrollen med sektoren bliver 
                                                           
89 Som udgangspunkt ca. 75 mia. kr. til bankerne, og ca. 25 mia. kr. til realkreditinstitutterne. 
90 Webside: Økonomi- og Erhvervsministeriet (2009) 
91 § 8, stk. 2, nr. 1 i loven om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 
92 Webside: Økonomi- og Erhvervsministeriet (2009) 
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således øget. En tendens der også er set i USA, hvor det har været et stort folkeligt krav, på trods af en ellers 

tidligere meget liberal holdning til netop banksektoren. Holdningsændringen skal udover selve finanskrisens 

opståen, også ses i lyset af de meget store beløb, som den amerikanske regering har skudt ind i bankerne, 

og disse bankers efterfølgende meget opsigtsvækkende bonusser til de øverste medarbejdere. 

I kreditpakken indgår også, at den danske statsgaranti på indlån forlænges med yderligere tre år. Det er dog 

en udfasningsperiode, hvor bankpakkens (Bankpakke I) nuværende ubegrænsede garanti indskrænkes til at 

dække indskud op til 750.000 kr. Denne forlængelse dækker således perioden 2010 til 2013. 

5.2 Oversigt over finansielle hjælpepakker 

Den danske regering har langt fra været alene om at hjælpe bankerne igennem krisen via statslige 

hjælpepakker. I nedenstående tabel 15 er der opstillet en overskuelig oversigt over udvalgte landes 

hjælpepakker, inddelt efter tre overordnede tiltag. Tiltaget skal være generelt og medtages således ikke, 

hvis eventuelle tiltag er møntet specifikt på enkelte banker.   

Tabel 15 - Oversigt over finansielle hjælpepakker 

 

Kilde: Danmarks Nationalbank: Nationalbanken (2009b) og EU sekretariatet (2009) 

Udvalgte EU lande

Midlertidig 

statsgaranti
Kapitaltilførsel

Program for 

garanti/opkøb af 

problemaktiver

Belgien x

Danmark x x

Finland x x

Frankrig x x

Grækenland x x x

Holland x x

Irland x x x

Italien x x

Polen

Portugal x x

Spanien x x

Storbritanien x x x

Sverige x x

Tjekkiet

Tyskland x x x

Ungarn x x

Østrig x x

USA x x x

Finansielle hjælpepakker
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Som det ses indgår der både en statsgaranti og en kapitaltilførsel til bankerne i de danske hjælpepakker.  

Ofte benyttede lande til sammenligning med Danmark, som Sverige, Finland og Holland, har benyttet de 

samme muligheder, hvilket også gælder for Frankrig. Til gengæld har flere af de store lande, udover de to 

nævnte muligheder, også oprettet et program for opkøb af såkaldte ”giftige” aktiver. Det gælder således 

Tyskland, Storbritannien, Italien og USA. Spanien har også benyttet denne mulighed, men har til gengæld 

ikke rekapitaliseret bankerne. 

5.2.1 Kort redegørelse for udvalgte landes finansielle hjælpepakker 

Tyskland 

Sammenlagt dækker den tyske hjælpepakke op imod 500 mia. euro, hvilket svarer til ca. 20 % af BNP. Der 

oprettes en fond, som heraf kan udstede garantier for op til 400 mia. euro på nyudstedt gæld og med 

løbetid op til 3 år. Ud af dette beløb afsættes 20 mia. euro til dækning af eventuelle tab. Herudover 

indebærer pakken 80 mia. euro til rekapitalisering af bankerne, der også kan bruges til at opkøbe ”giftige” 

lån. Rekapitaliseringen kan bl.a. ske gennem præferenceaktier. Indskydergarantien for private indskud er på 

20.000 euro93. 

Storbritannien 

Samlet er der afsat op imod 300 mia. GBP (ca. 307 mia. euro). Heraf udgør garanti på udlån ca. 250 mia. 

Garantien dækker over nyudstedt gæld med løbetid op til 3 år. Der benyttes op imod 50 mia. GBP på 

rekapitalisering af bankerne. Rekapitaliseringen foretages så den indebærer en delvis nationalisering af de 

pågældende banker. Heraf modtager Royal Bank of Scotland 20 mia. GBP, mens Lloyds TSB og HBOS efter 

endt fusion sammenlagt modtager 17 mia. GBP. Derudover afsættes der 250 mia. GBP til garantier på 

nyudstedelser. Indskydergarantien er på ca. 550.000 euro. Siden er der afsat yderligere 100 mia. GBP til 

opkøb af ”giftige lån” og udstedelse af garantier94. 

Sverige 

Staten garanterer for nyudstedt gæld (med løbetid fra 3 mdr. til 5 år) for 1500 mia. SEK (ca. 136 mia. euro). 

Der er derudover afsat 50 mia. SEK (ca. 4,8 mia. euro) til kapitalindskud i bankerne, mod at staten modtager 

præferenceaktier. Desuden har staten oprettet og indskudt 15 mia. SEK i en stabilitetsfond, der skal kunne 

                                                           
93 Webside: Jyske Markets (2008) og EU sekretariatet (2009) 
94 Webside: Jyske Markets (2008) 
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benyttes ved fremtidige problemer i den finansielle sektor. Indskydergarantien på private indskud udgør ca. 

45.000 euro95. 

USA 

Den amerikanske pakke dækker over et beløb på op imod 700 mia. USD (ca. 496 mia. euro). Heraf benyttes 

250 mia. USD til indskud i banker mod ejerandele. De resterende 450 mia. USD er afsat til opkøb af ”giftige” 

lån. Desuden garanteres der ubegrænset for bankernes usikrede seniorgæld. Indskydergarantien for private 

indskud har en beløbsgrænse på ca. 190.000 euro96. 

Som det fremgår af ovenstående redegørelse er der indskydergaranti på alle private indskud. Beløbet 

varierer dog forholdsvis meget mellem de enkelte lande. Storbritannien og USA garanterer for meget store 

indskud på henholdsvis 550.000 og 190.000 euro, mens Sverige og Tyskland kun garanterer for indskud op 

til henholdsvis 45.000 og 20.000 euro. Til sammenligning har den danske regering valgt at indføre en 

ubegrænset garanti, som tillæg til den hidtidige indskydergaranti på ca. 40.000 euro. Indskydergarantiens 

størrelse kan have indflydelse på, hvor mange penge bankkunderne ønsker at have stående i hver enkelt 

bank. Det kan især være aktuelt i krisetider, og kan således være medvirkende til et fald i indskuddene. 

Dette problem vil hovedsageligt være aktuelt for mindre pengeinstitutter, da indskyderne vil have 

incitament til enten at sprede indskuddet ud på flere banker, eller vælge en ”sikker” bank, som angiveligt vil 

være en større bank97. 

Tabel 16 - Udvalgte rekapitaliseringsprogrammer (Maksimal værdi) 

 

Kilde: Europakommissionen: ”State Aid Scoreboard – Spring 2009 Update” 2009 og IMF: ”World Economic Outlook Database” April 2009 

                                                           
95 Webside: EU sekretariatet (2009) og Business.dk (2009)  
96 Webside: Jyske Markets (2008), EU sekretariatet (2009) og Financial Stability 
97 Møller og Parum (2008) 

Værdi af 

rekapitaliserings 

program           

(Mia. Euro)

Procent af BNP 

(2008)

Danmark 13,5 6,03

Tyskland 80 3,26

Storbritannien 63 3,37

Sverige 4,8 1,48

USA 190 1,75
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I tabel 16 er vist den maksimale værdi af rekapitaliseringsprogrammerne i de udvalgte lande. Værdierne er 

sat i forhold til BNP, for at vurdere pakkernes omfang i forhold til landenes økonomiske størrelse. Her ses 

det tydeligt, at det danske kapitalindskud til bankerne udgør en væsentlig højere procentdel, end de øvrige 

lande. Selvom det beregnes ud fra en maksimal værdi, så kan det indikere, at de danske banker har haft 

brug for mere kapital, end hvad der har været tilfældet i de andre lande. 

De fire omtalte lande (Tyskland, Storbritannien, Sverige og USA) har alle valgt at give kapitalindskud til 

bankerne, for til gengæld at modtage præferenceaktier. Det har typisk været til en lav kurs pga. statens 

overtagelse af risiko. I modsætning hertil fungerer de danske kapitalindskud som hybrid kernekapital. Med 

denne form for rekapitalisering undgår aktionærerne i de danske banker, at værdien af deres aktier bliver 

udvandet, som det ellers er tilfældet i udlandet. Der argumenteres således for, at den danske regerings 

kapitalindskud stiller aktionærerne i de danske banker bedre, end aktionærerne i de udenlandske banker. 

Det skyldes at staten overtager risiko fra aktionærerne på vilkår, som samtidigt er meget attraktive for 

sidstnævnte98. Aktionærerne bliver således ikke ”straffet” for deres risikobetonede adfærd, og i 

modsætning til rekapitaliseringensmetoden i de omtalte lande, så vil den hybride kernekapital fra den 

danske stat, ikke tilskynde banker til en mindre risikobetonet adfærd i fremtiden.  

5.3 Finansielle aktiver i regnskabet 

”Mark to market” metoden eller opgørelse til dagsværdi påvirker ikke bare bankernes balance, og dermed 

gearing, men også det regnskabsmæssige resultat. Finansielle aktiver opdeles i henhold til IAS3999 i fire 

kategorier, jf. tabel 17. Handelskategorien, som kaldes ”Finansielle aktiver målt til dagsværdi gennem 

resultatopgørelsen”, indebærer finansielle aktiver, som en bank på købstidspunktet havde intention om at 

sælge videre. Finansielle aktiver, der indgår i denne kategori, måles til dagsværdi og ændringer heri påvirker 

resultatopgørelsen. Således vil kursfald i disse finansielle aktiver, og deraf følgende urealiserede tab, påvirke 

resultatopgørelsen negativt. 

                                                           
98 Webside: Erhvervsbladet (2009) 
99 Publikation: IASB (2008) 
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Tabel 17 - Kategorier for finansielle aktiver og deres forskel i måling og indregning af ændringer 

 

Kilde: IAS39, Egen tilvirkning. 

Som en slags hjælp til de pressede banker ændrede IASB, der udarbejder standarder til international 

regnskabsregulering, standarden for indregning og måling af finansielle aktiver, IAS39. Ændringen blev 

vedtaget to dage senere af EU-kommissionen d. 15. oktober 2008100, hvorved den blev gældende for de 

børsnoterede virksomheder i EU, og dermed også for de danske børsnoterede pengeinstitutter. Ændringen 

blev vedtaget for at ”sikre at de europæiske pengeinstitutter ikke er dårligere stillet end deres internationale 

konkurrenter”
101

. Beslutningen kan ses i lyset af EU-kommissionens senere vedtagne foranstaltninger af d. 

12. december 2008, der skal ”betragte visse tredjelandes almindeligt anerkendte regnskabsprincipper 

(GAAP) som ækvivalente med Den Europæiske Unions regnskabsstandarder”
102 . Ændringen giver 

virksomhederne mulighed for at reklassificere finansielle aktiver, der er målt til dagsværdi, til andre 

aktivkategorier under visse betingelser. Bl.a. kan andre aktiver end udlån og tilgodehavender (dog ikke 

afledte finansielle instrumenter) i særlige tilfælde reklassificeres til ”hold-til-udløb investeringer” og 

”finansielle aktiver disponible for salg”. Andre aktiver indebærer deraf f.eks. aktier og obligationer. 

Ændringen giver således mulighed for at flytte finansielle aktiver fra ”finansielle aktiver målt til dagsværdi 

gennem resultatopgørelsen” til ”finansielle aktiver disponible for salg”. Som det fremgår af tabel 17 ændrer 

denne reklassifikation ikke målingen, der stadig foregår til dagsværdi. Til gengæld påvirker ændringer i 

bogført værdi kun egenkapitalen og ikke resultatopgørelsen. 

                                                           
100 Publikation: Europa Kommissionen (2009a) og Retsskrifte: Europa Kommissionen (2008a) 
101 Publikation: Europa Kommissionen (2009a) 
102 Publikation: Europa Kommissionen (2009b) og Retsskrifte: Europa Kommissionen (2008b) og Retskrifte: Europa 
Kommissionen (2008c) 

Kategori for finansielt aktiv Bogført værdi målt til Ændringer i bogført værdi påvirker

Finansielle aktiver målt til 

dagsværdi gennem 

resultatopgørelsen

Dagsværdi Resultatopgørelsen

Hold-til-udløb investeringer Amortiseret kostpris Resultatopgørelsen

Udlån og tilgodehavender Amortiseret kostpris Resultatopgørelsen

Finansielle aktiver disponible 

for salg
Dagsværdi Egenkapitalen
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5.3.1 Danske Bankers brug af ændringer i IAS39 

Danske Bank benyttede netop den omtalte form for reklassifikation, hvor obligationer med en dagsværdi på 

116.722 mio. kr. pr. 1. oktober 2008 blev flyttet fra ”finansielle aktiver målt til dagsværdi gennem 

resultatopgørelsen” til ”finansielle aktiver disponible for salg”. Handelsindtægterne blev hermed forøget 

med 1.937 mio. kr., mens årets resultat før skat steg med 1.453 mio. kr.103. Egenkapital og balancesum 

ændres ikke, idet ”finansielle aktiver disponible for salg” også opgøres til dagsværdi. Som særlig årsag 

angiver Danske Bank ”betydelig forvridning i prisfastsættelsen og at den oprindelige intention om salg inden 

for kort sigt ikke kunne opretholdes”
 104. 

Jyske Bank har ligeledes valgt at benytte ændringen i IAS39 til at reklassificere finansielle aktiver opgjort i 

kategorien ”finansielle aktiver målt til dagsværdi gennem resultatopgørelsen”. I modsætning til Danske 

Bank har Jyske Bank ikke valgt at flytte aktiverne til ”finansielle aktiver disponible for salg”, men derimod til 

”hold-til-udløb investeringer”. Som det også fremgår af tabel 5 måles denne kategori til amortiseret 

kostpris. Som særlig årsag angiver Jyske Bank en ”betydelig forvridning af prisfastsættelse på en række 

obligationer”
105 for at reklassificere finansielle aktiver for 4,5 mia. kr. målt til dagsværdi.  Sammen med at 

visse investeringer foretaget efter d. 1. juli 2008 er blevet klassificeret som ”hold-til-udløb investeringer”, 

har reklassifikationen betydet at årets resultat før skat er blevet 490 mio. kr. større, mens resultatet efter 

skat og egenkapitalen er blevet forøget med 368 mio. kr.106. 

Danske Banks valg om at reklassificere til kategorien ”finansielle aktiver disponible for salg”, medfører at de 

ikke bliver fastlåst med hensyn til senere salg af aktiverne, da de stadig befinder sig i en salgskategori. Til 

gengæld skal Danske Bank stadig indregne disse finansielle aktiver til dagsværdi, på trods af deres 

overbevisning om en betydelig forvridning i prisfastsættelsen. Jyske Bank har derimod låst sig fast på at 

beholde de finansielle aktiver indtil de udløber. Det indebærer en betydelig pengebinding for banken, 

samtidig med at de mister muligheden for at sælge ud af obligationerne. En mulighed som ellers kan være 

givtig jf. Thinggaard (2009)107, der beskriver at ”indlåsningseffekter”108, som opstår når få investorer 

opkøber flere obligationsserier, og dermed kan kræve overkurs ved indfrielse af lån, ikke kan udnyttes. Det 

kan diskuteres hvor hård ”straffen” er, for ikke at overholde reglerne ved at sælge før udløb. Det virker dog 

ikke umiddelbart til at kunne have en større påvirkning af Jyske Bank, da den ”kun” lukker muligheden for at 

                                                           
103 Årsrapport: Danske Bank (2008b) 
104 Årsrapport: Danske Bank (2008b) 
105 Årsrapport: Jyske Bank (2008c) 
106 Årsrapport: Jyske Bank (2008c) 
107 Thinggaard (2009) 
108 Jacobsen (2007) 
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benytte hold-til-udløb kategorien i det pågældende år og de to efterfølgende. Idet Jyske Bank ikke har 

benyttet kategorien før, er der således ikke så meget at miste ved den administrative straf. Derimod kan 

banken miste tillid ved at bryde reglerne, hvilket givetvis kan vise sig at være meget værre109. I modsætning 

til Danske Bank undgår Jyske Bank dog at være påvirket i samme grad af forvridningen i prisfastsættelsen for 

de reklassificerede finansielle aktiver, da de nu måles til amortiseret kostpris. 

Der kan dog sættes spørgsmålstegn ved gevinsten i at bruge de nye regler. Som allerede nævnt har der fra 

EU’s side været fokus på, at de europæiske virksomheder skal have samme muligheder som virksomheder 

fra tredjepartslande. I dette tilfælde amerikanske, der allerede havde disse reklassificeringsmuligheder. 

Mens de reklassificerede finansielle aktiver er indregnet i regnskabet, er virksomheden forpligtet til at 

opgøre både bogført værdi og dagsværdi. Samtidig skal der oplyses om de gevinster eller tab, der ville have 

påvirket resultatopgørelsen, hvis ikke aktiverne var blevet reklassificeret. Der bliver således ikke skjult noget 

for regnskabsbrugerne, når der ændres på klassificeringen af visse finansielle aktiver. Det er derfor brugere, 

der kun benytter årets resultat, som bliver påvirket af ændringen. Til gengæld kan forskellen i et over-

/underskud i årets resultat have stor signaleffekt. 

5.4 Muligheder og forslag 

Redningspakkerne, der er blevet gennemført i de fleste vestlige lande, har haft til formål at genoprette en 

effektiv finansiel sektor og tilliden til denne. I disse redningspakker indgår der således hovedsageligt heller 

ikke tiltag, der skal forhindre finanskrisen i at gentage sig på et senere tidspunkt. I dette afsnit diskuteres en 

række forslag og muligheder, som kan stabilisere den finansielle sektor og minimere risikoen for at de 

samme fejl begås en gang mere. 

I Østrup (2008)110 argumenteres der for, at bankerne har en indbygget tendens til ekspansion. Hvis 

ekspansionen får lov til at foregå uhindret, vil den store forøgelse af udlån i mange tilfælde føre til en senere 

forøgelse af tab. Som hovedårsager angives bl.a. de forhold at (a) indtægter ligger før omkostninger og at 

(b) aktionærerne i finansielle virksomheder ofte kun er i stand til, at udøve en begrænset indflydelse overfor 

ledelsen, i forhold til aktionærerne i andre erhvervsvirksomheder111.  

Ad a) At indtægterne ligger før omkostninger skyldes at gebyr- og renteindtægter fremkommer allerede fra 

udlånets start, mens omkostninger forårsaget af tab på udlån er fremtidige. Det står i skarp kontrast til 

                                                           
109 Thinggaard (2009) 
110 Østrup(2008)  
111 For nærmere uddybning se Østrup (2008) 
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andre erhvervsvirksomheder, hvor fremtidige indtægter ofte er afhængige af, at der tidligere er foretaget 

store investeringer. Tidsforskellene for indtægter og omkostninger for finansielle virksomheder kan således 

medvirke til øget ekspansion. Bliver denne ekspansion for kraftig, kan de fremtidige tab få markant 

indflydelse på bankernes solvens, og derved være med til at skabe en krise i den finansielle sektor, som vi 

ser det med den nuværende finanskrise. 

En mulig hindring for at modvirke denne indbyggede tendens til ekspansion, kan eksempelvis udgøres af en 

offentlig regulering i form af et udlånsloft. Et sådant udlånsloft vil kunne begrænse de finansielle 

virksomheders muligheder for ekspansion. Grosen (2008)112 argumenterer dog for, at et udlånsloft vil kunne 

føre til en lavere konkurrence og deraf videre føre til en stigning i rentemarginalen. Der henvises endvidere 

til udlånslofterne i 70’erne, hvor også rentemarginalen forsøgtes reguleret. Konsekvensen ved disse 

kvantitative reguleringer var et fald i konkurrencen bankerne imellem, og således også en stigning i 

rentemarginalen113. Et udlånsloft vil således kunne dæmpe eller forhindre en ekspansion, men vil samtidig 

også kunne føre til et fald i bankernes indbyrdes konkurrence.  

En anden hindring kunne være en begrænsning af de ressourcer, som bankerne har til rådighed. Som en 

følge af deres store indlånsunderskud114, er bankerne afhængige af likviditet fra interbank-markedet og 

Nationalbanken. Det vil derfor også være en mulighed at lade Nationalbanken stramme pengepolitikken, 

herunder bankernes vilkår for at benytte Nationalbankens udlånsfaciliteter. Herved kunne de ressourcer 

bankerne har til rådighed begrænses. Bankerne kan dog forsøge at omgå dette, ved at skaffe disse 

ressourcer via andre alternativer, som f.eks. forøgede indlån, ansvarlig kapital eller aktiekapital. Situationen 

taget i betragtning vil det dog kunne betyde højere finansieringsomkostninger, som i sidste ende vil blive 

væltet over på kunderne. 

Andersen og Østrup (2009)115 foreslår at bankernes kapitalkrav forhøjes under højkonjunkturer. Det vil 

således kunne virke som en hindring for den indbyggede tendens til ekspansion i bankerne, men vil også 

have den fordel, at bankerne vil have et større kapitalgrundlag til at stå imod øgede tab under en 

lavkonjunktur. Ulempen vil dog være, at bankernes finansieringsomkostninger vil stige. Det vil typisk være 

en omkostning, som i sidste ende vil blive betalt af kunderne. 

                                                           
112 Grosen (2008) 
113 Retskrifte: Handelsministeriet (1977)  
114 Se afsnit 3.2 Indlånsunderskud og merrente for mellemstore banker 
115 Andersen og Østrup (2009) 
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Ad b) Aktionærernes begrænsede indflydelse, i forhold til andre erhvervsvirksomheder, hænger sammen 

med aktionærernes størrelse og eventuelle ejer- og stemmeretsbegrænsninger. Mindre aktionærer har ikke 

samme incitament til at overvåge ledelsen, som det er tilfældet med større aktionærer116. Ejer- og 

stemmerets-begrænsningerne bevirker endvidere, at større aktionærer får samme mangel på incitament til 

at monitorere ledelsen. Denne form for begrænsninger er mest udbredt i de små og mellemstore banker117. 

Forskellen i aktionærernes størrelse er tydelig, når de danske børsnoterede banker sammenlignes med alle 

danske børsnoterede selskaber. Det fremgår af Bechmann og Raaballe (2008)118 at 34 % af de danske banker 

har en storaktionær119, mens kun 7 % har en kontrollerende aktionær120. Af alle danske børsnoterede 

selskaber har ca. 90 % en storaktionær, mens ca. 66 % har en kontrollerende aktionær. Ledelserne i de 

danske banker er således ikke kontrolleret i samme grad som de øvrige børsnoterede selskaber. 

En mulighed for at udvide aktionærernes kontrol med bankerne, kunne således være at fjerne ejer- og 

stemmeretsbegrænsningerne. Møller og Parum (2008) foreslår at et medlemskab af 

Indskydergarantifonden kræver, at bankerne ikke har nogen begrænsninger på deres aktier. Det påpeges 

desuden i Møller og Parum (2008), at især de mindre og mellemstore banker har mange små aktionærer 

pga. deres salg af egne aktier til kunderne. Udover at ejerskabet herved bliver spredt, så argumenteres der 

også for, at et mindre salg til småaktionærer kan føre til en lavere pris på aktierne, og derved til en større 

interesse fra f.eks. institutionelle investorer. Heraf vil det også være en mulighed at nedlægge forbud mod, 

at bankerne yder lån til køb af deres aktier, ligesom det helt kunne forbydes at lade bankerne anbefale køb 

af disse. Førstnævnte tiltag er allerede med i Bankpakke II, og det er således mere et spørgsmål om hvorvidt 

forbuddet bliver permanent121. Eventuelt kunne undtagelsen for penge- og realkreditinstitutter fjernes i 

aktieselskabslovens forbud mod at yde lån til aktionærer122. 

I forbindelse med Bankpakke I er indskydergarantien midlertidigt udvidet fra at dække op til 300.000 kr., til 

nu at dække ubegrænsede beløb. Den ubegrænsede garanti er uhensigtsmæssig, da bankerne vil kunne 

udnytte garantien til at føre en mere risikabel strategi. Fordelen for de mere risikable banker er her, at 

indskyderne ikke vil forlange en risikopræmie, da de ved en ubegrænset garanti er sikre på at få deres penge 

                                                           
116Se Rose (2008) eller Bechmann og Raaballe (2008) for en uddybning af principal-agent- og Free Rider 
problemstillingen. 
117 Møller og Parum (2008)  
118 Note: Beregningerne er foretaget ultimo 2007. Fonde, der er kontrolleret af bankens ledelse er ikke medtaget. 
Bechmann og Raaballe (2008) 
119 Storaktionær = Selskabet har en aktionær med min. 5 % af aktierne 
120 Kontrollerende aktionær = Selskabet har en aktionær med min. 20 % af aktierne 
121 Se afsnit 5.1.3 Bankpakke II 
122 Forbud: Aktieselskabsloven § 115, stk. 1 og 2. Undtagelse: Aktieselskabsloven § 115 a, stk. 4. 
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igen123. Det er dog heller ikke en god idé at fjerne indskydergarantien helt, da omkostningerne, ved at lade 

forbrugere og virksomheder kreditvurdere bankerne, vil være for høj124.  Bechmann og Raaballe (2008) 

foreslår en fremtidig indskydergaranti på 2,5 mio. kr., mens Møller og Parum (2008) anbefaler at garantien 

dækker 1 mio. kr. Der argumenteres således for, at den hidtidige indskydergaranti er for lille, bl.a. fordi 

indskyderne forventer at være sikret deres penge, som en følgevirkning af Nationalbankens overtagelse af 

Roskilde Bank. Det er således en mulighed at forhøje indskydergarantien, så den dækker de fleste 

”almindelig” indskud, hvilket kunne være et sted mellem forslagene på 1 mio. kr. og 2,5 mio. kr. 

5.5 Sammenfatning og delkonklusion 

Den ubegrænsede garanti, som blev vedtaget af det danske folketing i Bankpakke I, er ikke fulgt op i de 

udvalgte sammenholdte lande. Sverige og Tyskland har relativt lave indskudsgarantier på henholdsvis 

45.000 og 20.000 euro, mens Storbritannien og USA garanterer for noget større indskud, henholdsvis 

550.000 og 190.000 euro. Store garantier, herunder også den ubegrænsede garanti i Danmark, dækker 

f.eks. også indlån fra andre banker via interbank-markedet, og disse garantier kan således være med til at 

afhjælpe den mistillid, der har været blandt bankerne. 

Ligesom garantien i Danmark er større end i de sammenholdte lande, udgør den danske stats kapitalindskud 

i bankerne også en større procentdel af BNP. Andelen (6,03 %) er endog markant større end de 

sammenholdte lande, hvor Storbritannien er tættest på med 3,37 %.  Selvom beløbene for 

rekapitaliseringsprogrammerne er maksimumbeløb, så kan de alligevel give en indikation af, hvorvidt de 

enkelte landes banker har haft et større eller mindre behov, for at få tilført ekstra kapital. 

Som en hjælp til de pressede banker ændrede EU reklassifikationsreglerne efter opfordring fra IASB. Det 

blev herefter muligt at flytte aktiver, så urealiserede tab ikke længere påvirker resultatopgørelsen. 

Danske Bank benyttede denne mulighed i deres 2008 regnskab. Effekten blev at handelsindtægterne blev 

forøget med 1.937 mio. kr., mens årets resultat før skat steg 1.453 mio. kr. Selvom Danske Bank som årsag 

angiver betydelig forvridning i prisfastsættelsen, så måles aktiverne til dagsværdi, og Danske Bank undgår 

således ikke at blive påvirket af de forvridende omstændigheder. 

I modsætning til Danske Bank valgte Jyske Bank at flytte finansielle aktiver til en kategori, der stadig påvirker 

stadig resultatopgørelsen, men som i stedet måles til amortiseret kostpris. Reklassifikationen gav en 

forøgelse af årets resultat efter skat og egenkapitalen på 368 mio. kr. 
                                                           
123 Problemstillingen er uddybet nærmere i Bechmann og Raaballe (2008) 
124 Se Østrup (2008) og Bechmann og Raaballe (2008) for nærmere beskrivelse. 
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Så længe de reklassificerede aktiver indgår på balancen, skal det opgives i regnskabet, hvilke ændringer 

reklassifikationen har påført resultatopgørelsen og balancen. Der bliver således ikke skjult noget, men det 

kan have en stor positiv effekt, hvis årets resultat er positivt. 

Det påpeges at pengeinstitutterne kan have en indbygget tendens til at ekspansion. En uhindret ekspansion 

kan forøge de fremtidige tab, som følge af den store vækst i udlån. Der argumenteres for at offentligt 

regulerede udlånslofter og stramninger i pengepolitikken, kan have en hindrende effekt på ekspansionen. 

Ligeledes vil højere kapitalkrav i perioder med højkonjunktur kunne være med til at dæmpe væksten. 

Hindringerne kan dog formentlig også betyde lavere konkurrence eller højere priser for forbrugerne. 

Der argumenteres også for at større aktionærkontrol kan virke som en hindring på ekspansionen. Stor risiko 

i forbindelse med fremtidige tab på udlån, kan være afgørende for aktionærerne, da de ved en eventuel 

afvikling af banken kan miste deres indskudte kapital. De er således ikke interesseret i en alt for voldsom 

ekspansion. Ejer- og stemmeretsbegrænsninger, som især er udbredt i mindre og mellemstore banker, kan 

begrænse aktionærernes interesse i at monitorere ledelsen, og en fjernelse af disse begrænsninger kan 

derfor virke som en hindring på bankernes ekspansion. Større aktionærkontrol kan også opnås ved en 

mindre spredt ejerkreds. Bankerne er generelt præget af små og spredte aktionærer. Derfor ses det også 

som en hindrende effekt på ekspansionen, hvis forbuddet mod bankernes lånefinansieringsprogrammer, til 

køb af deres aktier, bliver permanent. 

En ubegrænset garanti anses for uhensigtsmæssig, idet garantien øger bankernes incitament til at agere 

mere risikabelt. Det er dog for store omkostninger forbundet med at hver enkelt forbruger og virksomhed 

skal kreditvurdere bankerne, hvorfor en indskydergaranti anses som fordelagtig. Det påpeges heraf, at den 

fremtidige indskydergaranti bør dække de ”almindelige” indskud. 
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6) Konklusion 

Udlånsvæksten for de danske banker har over de sidste 15 år haft en stærk sammenhæng med den 

samfundsøkonomiske vækst. Det medførte, at udlån steg til at udgøre næsten det dobbelte af Danmarks 

samlede BNP. De danske bankers udvikling i udlånsvæksten har ikke afveget væsentligt fra de udenlandske 

banker. I slutningen af 2008 er flere af de danske bankers udlånsvækst dog aftaget markant, og er i starten 

af 2009 til dels erstattet af små fald. Dette ses ikke i samme udstrækning hos de udenlandske banker. I 

forhold til udlånsvæksten er de danske banker således ramt en anelse hårdere, end de udenlandske banker. 

Nedskrivningsprocenterne steg betydeligt for de dansker banker i 2008. Nedskrivningerne blev 

hovedsageligt foretaget i 4. kvartal. Sammenholdt med de ligeledes store nedskrivninger i 1. kvartal 2009 er 

de danske banker således stærkt påvirket af de øgede tab på udlån, som en følge af finanskrisen. I forhold til 

en række udenlandske banker, har de danske banker haft relativt små nedskrivningsprocenter i perioden op 

til krisen. Stigningerne, som indtraf i 2008, var dog i samme størrelsesorden som flere af de udenlandske 

banker. I forhold til de relativt nedskrevne beløb, ser det således ikke ud til, at de danske banker er hårdere 

ramt af krisen, end de udvalgte udenlandske banker. 

”Konjunkturforstærkende kapitalstyring” kan have haft stor indflydelse på bankernes udlånsvækst. Ønsket 

om en konstant gearing og stigende aktivpriser, skaber en positiv prisspiral. Under sådanne 

omstændigheder forøges udlån, for at opretholde den konstante gearing. Effekten af den 

”konjunkturforstærkende kapitalstyring” bliver således modsat under krisen, hvor prisspiralen bliver 

negativ. Dette påvirker både de danske og udenlandske bankers udlånsvækst, og skaber samtidig en mangel 

på likviditet. 

Inden finanskrisen stiger markedsværdien, for både de danske og udenlandske banker mere, end markedet 

generelt. Kursværdierne topper i foråret 2007, men finanskrisen tager først for alvor fat i september 2008, 

hvor både de danske og udenlandske bankers markedsværdier falder kraftigt. I tiden efter Lehman Brothers’ 

betalingsstandsning rammes de danske banker hårdere end de udenlandske, men set over en periode siden 

starten af 2007, har de danske banker dog ikke været hårdere ramt. 

De danske bankers Kurs/Indre værdi var inden finanskrisen på et højere niveau end de udenlandske. Under 

krisen var faldene dog kraftigere for de danske banker. Herved forsvandt forskellen, og efter at markedet 

vendte i foråret 2009, steg de danske og udenlandske banker uden markante forskelle. De danske banker 
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når dog ikke helt samme niveau, og tager man de større fald i starten af perioden i betragtning, så har de 

danske banker været en anelse hårdere ramt, end de udenlandske banker. 

Den lave risikopræmie i perioden 1. januar 2002 -1. juli 2007, udtrykker stabilitet i det danske pengemarked. 

I perioden omkring september 2008, hvor bl.a. Lehman Brother’s går i betalingsstandsning og den 

amerikanske redningspakke annonceres, stiger spreadet på det danske pengemarked til over 100 bp. De 

efterfølgende rentenedsættelser fra Nationalbanken, blev ikke modsvaret af et identisk fald i den usikrede 

rente, og har således ført til højere risikopræmier for bankerne. Spreadet topper 13. november 2008 med 

178 bp. Dette indikerer, at interbank-markedet er i akut behov for hjælp. 

LIBOR, EURIBOR, STIBOR, NIBOR og CIBOR er benyttet som målestok for den finansielle udvikling på de 

globale pengemarkeder under finanskrisen. Uroen har, siden august 2007, afspejlet sig i en stigende 

risikopræmier på de fem referencerenter, hvilket kendetegner et marked i uligevægt. Udviklingen i spreadet 

på referencerenterne viser, at det globale pengemarked er blevet mere segmenteret siden august 2007. 

Analysen viser, at spreadet på CIBOR stadig er højt i slutningen af analysen, hvor spreadet på LIBOR og 

EURIBOR er faldet. Det kan tyde på, at CIBOR stillerne er påvirket af en langsom normalisering af 

markedsforholdene. Analysen indikerer, at Danmark kan være hårdere ramt af finanskrisen end 

Storbritannien, Euro-landene, Sverige og Norge, målt på spreadet mellem sikrede og usikrede rente, på 3 

mdr. basis.  

De danske banker er blevet mere afhængige af lån i pengemarkedet, grundet høj vækst i udlån i forhold til 

indlån. De udenlandske pengemarkeder viser stigende aversion mod udlån på længere løbetider og stigende 

præference for indenlandske udlån. Det kan betyde, at især de mellemstore danske banker kan få svært ved 

at sikre sig finansiering i fremtiden. Det betyder således også, at indlånsunderskuddet på over 500 mia. kr., 

for de danske banker, kan blive meget svært at finansiere i fremtiden. Alternativerne til udenlandsk funding 

kan være en reduktion af udlån eller en aktieemission. Sidstnævnte kan dog være ufordelagtigt for de 2/3 af 

bankerne, der har isoleret sig fra aktiemarkedet. 

Asymmetrisk information og adverse selection kan i høj grad forklare forløbet af den finansielle krise 2007-

2009. Det er hovedsageligt den manglende evne til smidig fordeling af kapital i interbank-markedet, der er 

årsag til den finansielle krise. Svækkelsen af interbank-markedet under finanskrisen, kan sidestilles med et 

reelt sammenbrud af interbank-markedet efter d. 15. september 2008. 
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Det kan på baggrund af ovenstående konkluderes, at finanskrisen har betydet en væsentlig svækkelse af 

interbank-markedet og et reelt sammenbrud. Analysen indikerer, via spreadet på det danske pengemarked, 

at Danmark kan være hårdere ramt af finanskrisen end Storbritannien, Euro-landene, Sverige og Norge. 

CDS-spreadet giver det ”reneste” udtryk for kreditrisiko, og danner derfor grundlag for analysen af 

bankernes kreditværdighed og den implicitte konkurssandsynlighed, og er i forhold til obligationer ikke 

påvirket af evt. udstedelsesbegrænsninger.  

I analyseperioden er bankernes spread tæt korreleret. Det kan konkluders, at det er markedsspecifikke 

årsager og ikke virksomhedsspecifikke årsager, der har påvirket spreadet. Udviklingen i kreditrisiko viser, 

over perioden, en markant stigning for alle de analyserede banker. Størstedelen kan i den første del af 

analyseperioden tilskrives subprimekrisen og forventningerne til bankernes eksponering overfor denne. 

Dernæst ses et væsentligt udslag i spreadet omkring marts 2008, hvilket kan skyldes JP Morgans overtagelse 

af Bear Streans. Spreadet stiger også væsentligt omkring september/oktober 2008. Vedtagelsen af 

Bankpakke I i Danmark blev afløst af stigende spread på Danske Bank, som måtte betale den største andel til 

Det Private Beredskab. Spreadet steg også for Nordea, og det blev diskuteret, hvorvidt Bankpakke I var nok 

til at vende udviklingen. I marts 2009 topper spreadet for stort set alle bankerne. Dette er kort efter at 

aktiemarkedet ramte bunden den 6. marts 2009, og det understøtter derved argumentet om, at krisen 

havde et væsentligt vendepunkt der.  

Korrelationsanalysen konkluderer, at der er en betydelig sammenhæng mellem geografisk placering af 

bankerne. Det kan skyldes, at de påvirkes af nationale faktorer, som f.eks. strukturen af bankpakkerne. 

Hvorvidt de danske banker er blevet ramt markant hårdere, målt på kreditrisiko, end de udenlandske, kan 

ikke entydigt konkluderes ud fra ovenstående analyse. Det kan dog konkluderes, at der er sket et 

bekymrende skift for Danske Bank, som historisk har været blandt bankerne med lavest kreditrisiko, men nu 

vurderes af markedet til at have den tredje højeste. Det vurderes ud fra CDS-spreadet, at Swedbank i 

øjeblikket er den bank med den højeste default sandsynlighed, efterfulgt af RBS og Danske Bank. Nordea 

viser derimod ikke tegn på at være ramt hårdere end de udvalgte banker. 

Flere andre lande har forhøjet indskydergarantien væsentligt. En ubegrænset indskydergaranti som indgår i 

den danske løsningsmodel, ses dog ikke tilsvarende i de sammenlignede lande. Med den danske Bankpakke 

II, blev der også indført et rekapitaliseringsprogram af bankerne i Danmark. Et lignende program er også 

indført i Sverige, Storbritannien, Tyskland og USA. De udenlandske programmernes maksimale værdi udgør 

dog ikke nær så meget, af de respektive landes samlede økonomi, som programmet for de danske 
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kapitalindskud. Selvom programmerne er opgjort efter den maksimale værdi, så kan det give en indikation 

af, at de danske banker har haft et større behov for kapitalindskud, i forhold til de udenlandske. 

Danske Bank og Jyske Bank valgte at benytte ændringerne i IAS39, til at reklassificere en lang række 

finansielle aktiver. I begge tilfælde bidrog det til en forøgelse af årets resultat. Så længe de finansielle 

aktiver findes på balancen, skal reklassifikationens påvirkning dog oplyses i regnskabets noter. Det er derfor 

tvivlsomt om ændringerne har større betydning, udover den positive signalværdi i et højere resultat. 

Finanskrisens effekt har også været årsag til en diskussion omkring mulige tiltag, der kan forhindre en 

lignende krise i at opstå i fremtiden. Hindringerne skal hovedsageligt tage højde for to problemstillinger; 

bankernes tidsmæssige forskel mellem indtægter og omkostninger, og den begrænsede aktionærkontrol i 

bankerne. De mulige hindringer kan indebære udlånsloft, stramninger i pengepolitikken og højere 

kapitalkrav under højkonjunkturer. Desuden kan aktionærkontrollen øges, ved et forbud mod 

lånefinansieringsprogrammer til salg af egne aktier, og en fjernelse af ejer- og stemmeretsbegrænsningerne 

for de børsnoterede banker. 

På baggrund af ovenstående kan det sammenfattes, at den verserende finanskrise ikke har ramt Danmark 

markant hårdere end udlandet. Udviklingen i bankernes foretagne nedskrivninger og deres aktiekurser 

viser ingen forskel i forhold til udlandet. Udlånsvæksten, Kurs/Indre værdi og risikopræmien i interbank-

markedet kan taler dog for, at den danske banksektor er ramt en anelse hårdere. CDS-spreadet indikerer, 

at det især er Danske Bank, der er ramt hårdt. Der er således ikke nogen entydig indikation af, at 

Danmark har været udsat for en kraftigere påvirkning. 

 

  



 
112 

7) Litteraturliste 

Bøger 

Østrup (2008): Østrup, F.: Finansielle Kriser: 2008, Forlaget Thomson, s. 41-45 

Videnskabelige artikler 

Adrian og Shin (2008): Adrian, T.; Shin, H. S. (2008): Liquidity and Leverage: Financial Cycles Liquidity, and 

Securitization Conference, International Monetary Fund, 18. april 2008. 

Andersen og Østrup (2009): Andersen, L. L; Østrup, F.: Reform af de finansielle markeder: Erhvervsjuridisk 

Tidsskrift nr. 2 2009 

Bailey, Elmendorf og Litan (2008): Bailey, M. N.; Elmendorf, D. W. og Litan, R. E.: The great credit squeeze: 

How It Happened, How to Prevent Another: Economic Studiea at Brookings, 21. maj 2008. 

Bechmann og Raaballe (2004): Bechmann, K. L.; Raaballe, J.: The Differences Between Stock Splits and Stock 

Dividends: 10. marts 2004 ISBN 87-90705-75-0: 

http://openarchive.cbs.dk/bitstream/handle/10398/7181/2004_1.pdf?sequence=1  

Bechmann og Raaballe (2008): Bechmann, K. L.; Raaballe, J.: Danske banker og finanskrisen: Finans/invest 

nr. 8 2008. 

Calomiris (2008): Calomiris, C.: The Subprime Turmoil: What’s Old, What’s New, and What’s Next: Federal 

Reserve Bank of Kansas City, 2. oktober 2008. 

Duffie (1998): Duffie, D.: Credit Swap Valuation: Graduate School of Business, Stanford University, 6. 

november 1998. http://www.stanford.edu/~duffie/dswap.pdf  

Fama, Fisher, Jensen og Roll (1969): Fama, E. F.; Fisher, L.; Jensen, M. C.; Roll, R.: The Adjustment of Stock 

Prices to New Information: International Economic Review, nr. 10, 1969, side 1-21. 

Grosen (2007):  Grosen, Anders : Lovgivning om særligt dækkede obligationer på plads: Finans/Invest nr.5,  

2007, side 2. 

Grosen (2008): Grosen, A.:  To-års hjælpepakke til en dansk banksektor med stor risikoappetit: Finans/Invest 

nr. 7 2008 

Holthausen, Hoerova og Heider (2009a): Holthausen, C.; Hoerova, M.; Heider, F.: Liquidity hoarding and 

interbank market spread: the role of counterparty risk: Januar 2009, side 1-42. 

Holthausen, Hoerova og Heider (2009a): Holthausen, C.; Hoerova, M.; Heider, F.: Liquidity hoarding and 

interbank market spread: the role of counterparty risk: Januar 2009, side 23 figure 5. 

Jacobsen (2007): Jacobsen, S.: Indlåsningseffekter på boliglån: Finans/Invest, nr. 8, 2007.  



 
113 

Lakonishok og Lev (1987): Lakonishok, J.; Lev, B.: Stock Splits and Stock Dividends: Why, Who and When: The 

Journal of Finance, nr. 42, 1987, side 913-932. 

Mikkelsen (2009a): Mikkelsen, U.: Finansiel innovation på afveje: securitisation af amerikanske subprime-

boliglån: Finans/Invest, nr. 1, 2009.  

Mikkelsen (2009b): Mikkelsen, U.: Finansielle institutioners konjunkturforstærkende kapitalstyring: 

Finans/Invest, nr. 2, 2009. 

Møller og Parum (2008): Møller, M. og Parum, C.: Bankkriser og løsningsforslag: Finans/Invest Nr. 7 2008 

O’Kane og Saurav (2004): O’Kane, D.;  Saurav, S.: Credit Spreads Explained : Lehman Brothers, 2004. 

Pedersen (2009): Pedersen, A. M.: Sikkerhedsstillelse ved lån i centralbanker: Finans/Invest, nr. 2 2009, side 

19-21. 

Rose (2008): Rose, C.: A critical analysis of the one share - one vote controversy: International Journal of 

Disclosure and Governance, Vol. 5, No. 2. 

Thinggaard (2009): Thinggard, F.: Reklassifikation i bankregnskaberne – regler og effekt: Finans/Invest, nr. 3, 

2009. 

Publikationer 

Danmarks Nationalbank (2004): Finansiel stabilitet 2004: 23. april 2004. 

Danmarks Nationalbank (2008a): Finansiel Statistik, Kilder og metoder, Renter og kurser: 2008. 

Danmarks Nationalbank (2008b): Finansiel stabilitet 2. halvår 2008: 2. januar 2008. 

Danmarks Nationalbank (2008c): Finansiel stabilitet 2. halvår 2008: 2. januar 2008, side 25 figur 18. 

Danmarks Nationalbank (2008d): Kreditderivater – Credit Default Swaps: Skak Jensen, A., Nationalbanken 

kvartalsoversigt 3. Kvartal 2008, 11. December 2008, side 97-115. 

Danmarks Nationalbank (2008e): Kvartalsoversigt 3. Kvartal 2008: 2. december 2008. 

Danmarks Nationalbank (2008f): Kvartalsoversigt 1. Kvartal 2008: 12. juni 2008. 

Danmarks Nationalbank (2009a): Kvartalsoversigt 1. Kvartal 2009: 13. marts 2009.  

Danmarks Nationalbank (2009b): Finansiel stabilitet 1. Halvår 2009: 29. maj 2009. 

Danmarks Nationalbank (2009c): Kvartalsoversigt 1. Kvartal 2009: 13. marts 2009, side 45-54. 

Danmarks Nationalbank (2009d): Kvartalsoversigt 1. Kvartal 2009: 13. marts 2009, side 48 figur 2. 

Danmarks Nationalbank (2009e): Kvartalsoversigt 1. Kvartal 2009: 13. marts 2009, side 50. 



 
114 

Danmarks Nationalbank (2009f): Kvartalsoversigt 1. Kvartal 2009: 13. marts 2009, figur 5. 

http://www.Nationalbanken.dk/C1256B730054214F/sysOakFil/KilderMetoder-

RKDK/$File/KilderMetoderRKDK.pdf  

European Central Bank (2009a): Euro money market study 2008: februar 2009. figur 5. 

European Central Bank (2009b): Euro money market study 2008: februar 2009. figur 2. 

European Central Bank (2009c): Euro money market study 2008: februar 2009. figur 9. 

European Central Bank (2009d): Euro money market study 2008: februar 2009. Kapitel 3. 

European Central Bank (2009e): Euro money market study 2008: februar 2009. Side 19. 

European Central Bank (2009f): Euro money market study 2008: februar 2009. Figur A. 

European Central Bank (2009g): Euro money market study 2008: februar 2009. Figur 11. 

European Central Bank (2009h): Euro money market study 2008: februar 2009. Figur 4. 

Europa Kommissionen (2009a): Den almindelige beretning om den europæiske unions virksomhed 2008: 4 

marts 2009. ISSN 1608-7259, side 33. 

Europa Kommissionen (2009b): Den almindelige beretning om den europæiske unions virksomhed 2008: 4 

marts 2009. ISSN 1608-7259, side 57. 

Finanstilsynet (2008a): Markedsudviklingen i 2008 for pengeinstitutter: 2008. Side 13 

http://www.finanstilsynet.dk/Tal-og-fakta/Statistik-noegletal-analyser/Analyser/MU-

2008/~/media/Finanstilsynet/Mediafiles/newdoc/statistik/8/MU2008_BANK%20pdf.ashx  

IASB (2008): International Accounting Standard Board Update: Board Decisions on International Financial 

Reporting Standards, oktober, 2008 http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/92B14B81-1377-4CDF-A292-

AD172079D42F/0/IASBUpdateOct08.pdf  

Jyske Bank (2008): Danske Boligejere: Jyske Markets, oktober 2008. 

http://www.jyskebank.dk/_jb/commoninc/bin.asp?id=237550&src=boligejernesokonomi.pdf  

Årsrapporter  

Danske Bank (2008a): Årsrapport Danske Bank, 2008, side 19. 

Danske Bank (2008b): Årsrapport Danske Bank, 2008, Note 1 – Anvendt regnskabspraksis, side 68. 

Deutsche Bank (2008): Annual Report 2008, Notes to the Consolidated Financial Statement, side 171 og 

Management Report, side 44. 

JP Morgan (2008): Annual Report 2008. 



 
115 

Jyske Bank (2008a): Årsrapport Jyske Bank, 2008, side 6. 

Jyske Bank (2008b): Årsrapport Jyske Bank, 2008, side 5-6, 12. 

Jyske Bank (2008c): Årsrapport Jyske Bank, 2008, Anvendt regnskabspraksis, side 40. 

Nordea (2008a): Årsrapport Nordea, 2008, side 5. 

Sydbank (2008a): Årsrapport Sydbank, 2008, side 10. 

Årsregnskabsmeddelelse 

 Nordea (2008a): Årsregnskabsmeddelelse Nordea, side 10-11. 

Nordea (2009): Kvartalsrapport 4. kvartal 2008. 

Retsskrifter  

Europa Kommissionen (2008a): Kommissionens forordning (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008: Den 

Europæiske Unions Tidende L275/37, 16. oktober 2008. http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:275:0037:0041:DA:PDF  

Europa Kommissionen (2008b): Kommissionens forordning (EF) Nr. 1289/2008 af 12. december 2008: Den 

Europæiske Unions Tidende L340/17, 19. december 2008. http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:340:0017:0019:DA:PDF  

Europa Kommissionen (2008c): Kommissionens beslutning af 12. december 2008: Den Europæiske Unions 

Tidende, Beslutning 2008/961/EF (EUTL 340), 19. december 2008. http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:340:0112:0114:DA:PDF  

Handelsministeriet (1977): Handelsministeriet: “Betænkning vedrørende revision af rentemarginalloven” 

Betænkning nr. 823, 1977. 

 

Pressemeddelelser 

Danmarks Nationalbanken (2008): Nationalbanken åbner ny belåningsfacilitet: 9. maj 2008. Ref. Nr. 13-2008 

http://www.Nationalbanken.dk/dndk/presse.nsf/side/PresseDNN20086533/$file/DNN20086533.pdf  

Avisartikler  

Business.dk (2008): Bentow, D.: Stærk krone åbner mulighed for rentesænkning torsdag: Business, 31. 

oktober 2008. http://www.business.dk/article/20081031/okonomi/81031106/&template=print    

Børsen (2006a): Jessen, C.: Lokalbanker tjener formuer på lån til investeringer. Børsen, 22. Maj 2006. Børsen 

Investor, side 2-3:  http://borsen.dk/arkiv/enkelt/resultat/donr/?donr%5B%5D=1738284  



 
116 

Børsen (2009a): Nymark, J.: Konkursfrygt rammer Londons pengerenter: Børsen, Finans, 18. marts 2009, side 

2-3.  

Børsen (2009b): Nielsen, H.B.: Saxobank forudser nedtur i endnu tre år: Børsen, Finans, 16. januar 2009, side 

28.  

Information (2009): Pedersen, K.: Amerikanske politikere raser over støtte til Danske Bank: Information, 17. 

marts 2009. http://www.information.dk/185572  

Websider 

Business.dk (2009): Ny svensk bankpakke forbyder bonus: 

http://www.business.dk/article/20090203/finans/90203116/1935/%5C%5Cwww.help.dk/  

Børsen (2007): http://borsen.dk/investor/nyhed/123017/  

Børsen (2009) ”Swedbank brændte nallerne i Østeuropa”: 

http://borsen.dk/finans/nyhed/161887/newsfeed_rss/ 

CNN MONEY: http://money.cnn.com/2004/01/14/news/deals/jpmorgan_bankone/ 

Danmarks Nationalbank: 

http://www.Nationalbanken.dk/DNDK/Regelsaet.nsf/side/Midlertidige_laanemuligheder!OpenDocument  

Danske Bank: www.danskebank.dk, IR-Regnskaber-Regnskabsopgørelser-Nøgletal. 

Den Europæiske Unions Tidende: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:255:0007:0007:DA:PDF  

Erhvervsbladet:  Bankpakke II vil forgylde bankaktionærerne:  9. jan. 2009. 

http://www.erhvervsbladet.dk/boersnyt/bankpakke-ii-vil-forgylde-bankaktionaererne-nyhedsbrev  

Euroinvestor: http://www.finansnyheder.dk/news/shownewsstory.aspx?storyid=10475286  

European Banking Association: http://www.EURIBOR.org/default.htm, sponsoreret af European Banking 

Association og The Financial Market Association. 

EU sekretariatet (2009): Oversigt over finansielle hjælpepakker i EU og andre lande: Den økonomiske 

konsulent: http://www.folketinget.dk/samling/20081/almdel/FIU/PGF/8/Bilag/9/632471.PDF  

Financial Stability: www.financialstability.gov, En side under Department of the Treasury. 

Finansrådet: http://www.finansraadet.dk/danish/menu/faktaomsektoren/CIBOR/  

Finanstilsynet (2008): http://www.finanstilsynet.dk/sw41164.asp 

Jyske Markets (2008): Hælpepakker – en oversigt:  

http://www.jyskebank.dk/_jb/commoninc/bin.asp?id=236074&src=hjlpepakker_enoversigt.pdf  

 



 
117 

Retsinformation (2008a): https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=12167  

 

Retsinformation (2008b): https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=123380  

Økonomi- og Erhvervsministeriet (2008): Aftale om finansiel stabilitet: 

http://www.oem.dk/graphics/oem/nyheder/Pressemeddelelser%202008/Endelig%20aftale%20om%20fina

nsiel%20stabilitet.pdf 

 Økonomi- og Erhvervsministeriet (2009): Aftale om kreditpakke på plads – Endelig aftale: 

http://search.oem.dk/cgi-

bin/MsmGo.exe?grab_id=8&page_id=14027264&query=Aftale+om+kreditpakke+p%C3%A5+plads+Endelig+

aftale&hiword=Aftale+Endelig+kreditpakke+om+p%C3%A5+plads  

Interviews 

Business.dk (2008): Interview med Henrik Smidt fra Keefe, Bruyette & Woods. Bragt i: Finansradio: Nordiske 

banker undgår kreditkrise: business.dk. 25. april 2008. http://www.business.dk/article/20080425  

Business.dk (2009): Interview, Steen Bocian, cheføkonom Danske Bank. Bragt i Danske Bank: Recessionen er 

slut: 8. juli 2009. http://www.business.dk/article/20090708/okonomi/90708033/&template=print  

 

  



 
118 

8) Bilag 

8.1 Bilag 1: Fordeling af danske banker i Gruppe 1 og 2 

Bilag: Tabel 18 - Fordeling af danske banker i Gruppe 1 og 2 

Inddeling af danske banker iflg. Finanstilsynet  

Gruppe 1 Danske Bank, Nordea, Jyske Bank, Sydbank og FIH Erhvervsbank 

Gruppe 2 Amagerbanken, Arbejdernes Landsbank, Fionia Bank, Ringkjøbing 

Landbo Bank, Alm. Brand Bank, Vestjysk Bank, Nykredit Bank, Sparbank 

Vest, Spar Nord og Sammenslutningen Danske Andelskasser 

Kilde: Finanstilsynet, Egen tilvirkning 
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8.2 Bilag 2: Figur aktiemarkedet  

Bilag: Figur 40 - Udvælgelse af banker 
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8.3 Bilag 3: Nationalbankens krav for sikkerhedsstillelse 

I afsnit 3.1 blev det beskrevet, hvorledes spændet mellem den sikrede- og usikrede rente er steget 

betydeligt siden medio 2008. Årsagen hertil var bankernes frygt for udlån til insolvente banker, samt et 

ønske om ikke at binde likviditet i pengemarkedslån. Resultatet blev en tilnærmelsesvis tilfrysning af 

pengemarkedet, og flere finansielle institutter fik problemer med at skaffe den nødvendige likviditet. Smidig 

finansiering mellem de danske banker er essentielt for et velfungerende pengemarked. En sådan tilfrysning 

af pengemarkedet vil, alt andet lige, betyde højere finansieringsomkostninger for bankerne. Omkostninger 

der i sidste ende vil resultere i højere udlånsrenter125. 

 Den danske nationalbank, samt de øvrige centralbanker verden over, har som reaktion på usikkerheden i 

markedet, gennemført en række ekstraordinære tiltag for at ”tø” markedet op.   

I maj 2008 gennemførte Danmarks Nationalbank flere midlertidige tiltag for at lette adgangen til likviditet:  

• Lånemulighed i Nationalbanken mod sikkerhed i låneobligationer. 

• Udvidelse af sikkerhedsgrundlaget ved lån i Nationalbanken. 

• Lånemulighed i Nationalbanken på basis af overskydende lovmæssig solvens. 

Nationalbanken åbnede muligheden for at låne mod sikkerhed i låneobligationer, som er en helt ny type 

værdipapir. Rationalet bag låneobligationer er, at et udstedende penge- eller realkreditinstitut udsteder en 

låneobligation i eget navn, med karakteristika som en nulkuponobligation og maksimal levetid på et år. 

Långivende institut køber herefter obligationen og kan belåne låneobligationen i Nationalbanken. Et penge- 

eller realkreditinstitut må maksimalt optage lån i Nationalbanken, på baggrund af låneobligationer, 

svarende til 25 % af instituttets kernekapital per ultimo 2007. Nationalbanken opkræver en rente på lån 

mod sikkerhed i låneobligationerne, svarende til Nationalbankens udlånsrente, samt et tillæg. Tillægget 

udgør den risikopræmie Nationalbanken kræver, for at løbe en højere risiko, ved ikke at tage sikkerhed i det 

normale belåningsgrundlag. 

Nationalbankdirektør Nils Berstein har udtalt, ”Uroen på de finansielle markeder har gjort, at vi har fundet 

det hensigtsmæssigt at udvide belåningsgrundlaget. Faciliteten er tænkt som en oliekande, der kan løsne lidt 

                                                           
125 Publikation: Danmarks Nationalbank (2009c) 
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op for långivningen mellem pengeinstitutterne indbyrdes.”
126

. For yderligere at øge udlånsinteressen i 

interbank-markedet, er det tilladt for de långivende institutter at medregne låneobligationer i opgørelsen af 

likviditetsreserven, dog maks. frem til en måned før udløb af obligationen127. 

I september 2008 ændrede Nationalbanken renten 

for lån på basis af overskydende solvens. Normalt 

har renten været udlånsrenten plus to 

procentpoint, men gældende fra den 13. marts 

2009 og frem til 30. september 2010 er denne 

merrente faldet til et procentpoint. Det vil, alt andet lige, øge bankernes incitament til at optage lån på basis 

af overskydende solvens. Det beløb penge- og realkreditinstitutterne får adgang til at låne, afhænger af 

deres individuelle forskelle mellem deres basiskapital og deres lovpligtige solvenskrav128. Lånerammen går 

op til 800 mio. kr. og kan medregnes i instituttets lovmæssige likviditetsreserver129. Ydermere blev 

belåningsgrundlaget udvidet med dansker aktier, investeringsforeningsbeviser og seniorgæld. Da såvel 

seniorgæld, danske aktier (noterede og unoterede) og investeringsforeningsbeviser er mere volatible end 

de almindelige belåningsgrundlag, tages et større ”haircut”130 end normalt, jf. tabel 19.  

Bankernes udlånslyst kan indirekte måles ved spreadet, der er imellem den sikrede og usikrede 

pengemarkedsrente. Et større spænd vil, alt andet lige, betyde at bankerne udviser mere påpasselighed 

med udlån i interbank-markedet. Der er en tendens til, at bankerne hamstrer likviditet i frygt for deres egen 

likviditetssituation. Denne hamstring forårsager et dårligt match mellem udbud og efterspørgsel på 

pengemarkedet, og får marginalen mellem den sikrede og usikrede rente til at stige. Samtidig har bankerne 

generelt lånt penge på kort sigt og investeret i lange illikvide udlån, hvilket forværrer situationen yderligere.      

8.3.1 Effekt af ekstraordinære tiltag fra den danske Nationalbank. 

Til trods for de ekstraordinære tiltag fra Nationalbanken sker der tilsyneladende ikke en normalisering af 

markedsforholdende i perioden efter maj 2008. Dog kan der i den efterfølgende periode observeres et 

                                                           
126  Pressemeddelelse: Danmarks Nationalbank (2008) 

127  Webside: Danmarks Nationalbank 

128  Pedersen (2009) 

129 Webside: Danmarks Nationalbank 

130 Note: Sikkerhedsværdi = Kursværdi – Haircut. 

Bilag: Tabel 19 - Haircut fordelt på belåningsgrundlag    

• Seniorgæld: 5 pct.  

• Investeringsforeningsbeviser: 15 pct.  

• Børsnoterede aktier: 15 pct.  

• Unoterede aktier: 20 pct. 
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faldende spread mellem den sikrede og usikrede rente fra 92,5 bp. den 15. maj 2008 til 60,33 bp. 6. august 

2008, jf. figur 41. Ydermere holder spreadet sig under niveauet i perioden fra 15. maj 2008 frem til 25. 

september 2008, hvor spreadet var 97,83 bp. Der blev i afsnit 3.1 påvist en væsentlig stigning omkring sidste 

uge i september 2008.  

Bilag: Figur 41 - Effekt af ekstraordinære tiltag fra Nationalbanken  

 

Kilde: Statistikbanken DNRENTD, Egen tilvirkning. 

Nationalbankens opgørelser viser, at handlen med sikrede og usikrede pengemarkedslån mellem danske 

banker faldt med 10 % i 2008. Der kan i så fald kun gisnes om, hvor meget handlen ville have faldet, og hvor 

meget spreadet mellem den sikrede og usikrede rente ville være steget, hvis Nationalbankens 

ekstraordinære tiltag ikke var blevet gennemført. Desuden viser Nationalbankens opgørelse, at de usikrede 

lån er blevet nærmest umulige at gennemføre, selvom de ellers igennem en årrække har været meget 

eftertragtede på 2-3 måneders basis. Der ses nu en væsentlig stigning i de helt korte udlån, dag-til-dag-lån. 

De er steget til 20-30 mia. kr. i 2.halvår 2007. Stigningen skete fra et niveau omkring 10-20 mia. kr. før 

krisens udbrud. Det viser derfor en klar tendens til, at bankerne ikke ønsker at løbe nogen nævneværdig 

risiko, andet end på helt kort sigt131.   

  

                                                           
131 Publikation: Danmarks Nationalbank (2009c) 
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8.4 Bilag 4: SDO-lovgivningen, Bankpakke 0? 
I nedenstående afsnit vil karakteristika ved SDO-lovgivningen blive gennemgået, for at identificere de 

punkter, der kan havde været med til at påvirke tilstanden af det finansielle marked. Desuden vurderes 

potentielle fremtidige problemstillinger ved konstruktionen af SDO-lovgivningen. Det er målet at vurdere, 

hvorvidt SDO-lovgivningen kan ses som en finansiel hjælpepakke, og derved karakteriseres som Bankpakke 

0.   

1.juli 2007 trådte loven om særligt dækkede obligationer (SDO) og særligt dækkede realkreditobligationer 

(SDRO) i kraft (videre vil SDRO og SDO blive betegnet under et, som SDO). Ved indførelsen af SDO-

lovgivningen ophørte realkreditinstitutternes eneret til udstedelse af obligationer med pant i fast ejendom. 

Den grundlæggende idé er, at tilbyde pengeinstitutterne et alternativ til traditionel funding, samt at skabe 

øget konkurrence, og derved bryde realkreditinstitutternes monopol på markedet for ejendomsfinansiering. 

Derudover vægter SDO’er med en lavere risiko i de finansielle institutters solvensopgørelse, og er derfor et 

attraktivt alternativ til standard obligationer, for banker der skal opfylde de lovbestemte solvenskrav. 

Solvensvægten for obligationer uden SDO-status er 0,2 hvorimod den er 0,1 for obligationer med SDO-

status132.  

Bilag: Tabel 20 - Oversigt over forskellen mellem SDO og RO 

Oversigt over SDO og RO (realkreditobligationer) 

    Lånegrænse Løbetid Afdragsfrihed 

Ejerbolig SDO 70/75% * Ubegrænset Ubegrænset 

Ejerbolig SDO 80% 30 år Maks. 10 år 

Ejerbolig RO 80% 30 år Maks. 10 år 

Fritidshuse SDO/RO 60% 30 år Maks. 10 år 

* Grænsen forhøjes fra 70% til 75% 1. Juli 2009.     

Kilde: Grosen (2007), Egen tilvirkning 

Strukturen på den nye obligationstype minder på nogle områder om wn standard realkreditobligation. De 

nye SDO-obligationer åbner op for udlån med ubegrænset løbetid og ubegrænset afdragsfrihed. Det 

indebærer dog også en skærpelse af lånegrænsen (loan to value (LTV)) jf. ovenstående tabel 20.  

                                                           
132  Grosen (2007) 
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SDO’erne udstedes med pant i fastejendom. Hvis lånet på et givent tidspunkt udgør mere end 80 % af 

pantets værdi, skal der stilles yderligere sikkerhed af det udstedende realkredit- eller pengeinstituttet. Det 

kan ske ved et fald i boligens, hvorved LTV grænsen brydes. Den supplerende sikkerhed placeres i en såkaldt 

”cover pool”. Det opgøres på månedsbasis hvorvidt LTV overholdes, eller om der skal stilles supplerende 

sikkerhed. Bliver kreditinstituttet på et senere tidspunkt nødsaget til at stille supplerende sikkerhed kan det 

enten ske ved træk på bankens reserver eller lånefinansiering af nye aktiver. Ved lånefinansiering kan der 

stilles sikkerhed i Cover Poolen. 

Bilag: Figur 42 - Oversigt over udvalgte transaktioner ved finansiering via SDO-obligationsudstedelse 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Ovenstående figur 42 illustrerer de primære transaktioner, der forekommer ved en udstedelse af 

SDO/SDRO obligationer. De grå kasser indikerer transaktioner ved et eventuelt brud på LTV. Hvis LTV brydes 

afdækkes den påkrævede supplerende sikkerhed ved, at det SDO udstedende institut enten trækker på 

egne reserver, eller udsteder særlige obligationer (med statsgaranti), som sælges i markedet. For provenuet 

opkøbes statsobligationer, som instituttet lægger til sikkerhed for SDO-lånene i de såkaldte ”Cover Pools”. 

Dette er en bekostelig og tabsgivende forretning for kreditinstituttet. Den ekstraomkostning der opstår i 

den nævnte obligationstransaktion, vil være indkalkuleret i prisen på lånet og derved fordyre låntagningen. 

Den ekstra sikkerhed er dog også til låntagers fordel. Den lavere risiko, pga. sikkerheden, betyder nemlig at 

købere af SDO-obligationer kræver et mindre afkast. Det udstedende institut kan således finansiere lånene 

billigere, end ved almindelige realkreditobligationer, hvilket i sidste ende også kommer låntager til gode. 
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Der er i Danmark udstedt for over 965 mia. kr. i realkreditobligationer med påtegnelsen SDO siden 1. juli 

2007. I marts 2009 udgjorde SDO-obligationer 37 % af udstedte realkreditobligationer. Nedenstående figur 

43 illustrer udviklingen i fordelingen mellem realkreditobligationer og SDO/SDRO. Den betragtelige vækst i 

andelen af SDO lån skal vurderes i forhold til, at det kun har været muligt at udstede disse lån siden 1. juni 

2007.  

Bilag: Figur 43 - Udestående realkreditobligationer fordelt på realkreditobligationer og SDO/SDRO 

 

Kilde – Finansiel stabilitet 1. Halvår 2009 figur 37, Danmarks Nationalbank 

Til forskel for standard obligationer er det ikke et krav, at SDO obligationerne skal børsnoteres. F.eks. skal de 

ikke kunne slås op i kurslisten. Det betyder en mindre gennemsigtighed. Ydermere brydes det sociale 

princip, der har præget obligationsmarkedet, hvor alle, uanset kreditværdighed, kan låne til samme rente. 

SDO’erne giver reelt realkredit- og pengeinstitutterne muligheden for at differentiere renten ud fra 

kreditværdighed, på identiske vilkår med almindelige banklån, hvilket også kan mindske gennemsigtigheden 

for kunderne. 

SDO konstruktionen kan indirekte, ved faldende boligpriser, presse banker og realkredit institutioner, der 

har udstedt SDO’er, til at søge om kapitaltilskud via Bankpakke II. Årsagen er kravet om den løbende 

opgørelse og krav til LTV. Ved fald i huspriserne må udsteder indskyde ekstra sikkerhed, for at opfylde 

lovkravet. Staten har søgt at dæmme op for denne problemstilling ved, i Bankpakke II, at vedtage at 

garantiperioden i Bankpakke I udvides fra 2-5 år. Samtidig udvides garantiordningen til at indeholde 

statsgaranti på obligationer, udstedt af realkreditinstitutterne for at stille supplerende sikkerhed for deres 

SDO-udlån. Den øgede sikkerhedsstillelse skal sænke modpartens krav til risikopræmien, og derved sænke 
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finansieringsomkostningen af den supplerende sikkerhedsstillelse. Tal fra finanstilsynets opgørelse viser, at 

der er stillet supplerende sikkerhed for SDO’er133 for 29 mia. kr., svarende til ca. 3 %134 af de samlede SDO 

udstedelser. Deraf er 20 mia. kr. finansieret ved institutternes egne reserver, 5 mia. kr. fra garantier stillet af 

institutterne, samt 3 mia. kr. ved udstedelse af ny gæld med sikkerhed i cover pools135.  

Institutterne skulle ifølge bankernes rapportering til Finanstilsynet være i stand til at stille yderligere 

supplerende sikkerhed for 55 mia. kr136, uden at være nødsaget til at udstede ny gæld. Forsat faldende 

boligpriserne kan dog presse bankerne, til at stille yderligere supplerende sikkerhed for udstedte SDO’er. 

Nedenstående figur 44 viser udviklingen i kravet til supplerende sikkerhed ved ændringer i boligpriserne og 

den gennemsnitlige belåningsgrad, for de pågældende SDO lån.  

Figur 44 tager udgangspunkt i den pålydende værdi af udestående SDO’er. De udgør i marts 2009 965 mia. 

kr. Boligens værdi beregnes derefter ud fra en antagelse om boligens belåningsgrad målt i procent. Der er 

foretaget beregninger for belåningsgrader på hhv. 60 %, 70 % og 80 %. Kravet til yderligere 

sikkerhedsstillelse, når LTV-grænsen brydes, beregnes ud fra fald i boligpriserne målt i procent. Figuren giver 

et forsimplet billede af virkeligheden, idet der implicit antages, at der ikke afdrages på gælden 

(afdragsfrihed) og at et evt. falde i boligpriserne sker indenfor samme termin. Figuren giver dog en grov 

indikation af størrelsesordnen af den supplerende sikkerhed, som SDO udstederne skal stille under 

forskellige forudsætninger. Figuren viser at den supplerende sikkerhedsstillelse, som banker og 

realkreditinstitutter kan risikere at skulle stille, kan udgøre et betydeligt beløb.  

Den seneste prognose fra Danske Markets viser en forventning om et boligprisfald på 12 % i 2009 og 

yderligere 4 % i 2012137. Den gennemsnitlige belåningsgrad blev i oktober 2008 beregnet til ca. 50 %, i en 

prognose udarbejdet af Jyske Bank for danske boligejere138. Denne estimeres nu af samme selskab til 

nærmer sig de 60 %, pga. faldende boligpriser. Belåningsgraderne vil dog formentlig være højere for SDO 

lånene, da de først er blevet introduceret i 2007. Eksisterende boligejere kan dog have konverteret deres 

traditionelle realkreditlån om til et SDO lån. Derudover er der i Jyske Banks beregning af den gennemsnitlige 

                                                           
133 Nationalbanken (2009a) 
134  29/965 

135  20+5+3 ≠29 skyldes afrunding  

136 Nationalbanken (2009a) 
137 Interview: Business.dk (2009) 
138 Publikation: Jyske Bank (2008) 
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belåningsgrad medtaget boliger uden restgæld. Ses der således udelukkende på boliger med eksisterende 

restgæld, vil belåningsgraden være væsentlig højere. Antages en gennemsnitlig belåningsgrad omkring de 

70 % for boliger belånt via SDO’er, vil et fald i boligpriserne på ≥15 %, betyde et behov for supplerende 

sikkerhed.  Ved en gennemsnitlig belåningsgrad på 80 % vil fald i boligpriserne på ≥3 % betyde behov for 

supplerende sikkerhedsstille. Taget i betragtning, at 50 %139 af alle danske boliglån er afdragsfrie lån, og at 

der er en udpræget tendens til, at det er boligejere med høje belåningsværdier, der vælger 

rentetilpasningslån med afdragsfrihed140, bliver behovet for supplerende sikkerhedsstillelse forøget kraftigt, 

jf. figur 44. 

  

                                                           
139 Publikation: Danmarks Nationalbank (2009b) 
140 Publikation: Danmarks Nationalbank (2009b) 
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Bilag: Figur 44 - Udvikling I kravet om supplerende sikkerhedsstillelse 
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Det kan diskuteres hvorvidt etableringen af SDO-obligationer reelt har virket efter hensigten, om at skaffe 

bankerne adgang til bedre og billigere funding, eller det blot har været et middel til at bibeholde 

udlånsvæksten, og derved forværret den øjeblikkelige situation på finansmarkedet. 

Til fordel for SDO-lån kan essensen af adgangen til langsigtet funding påpeges, og at der i øjeblikket stort set 

kun udstedes realkreditobligationer påtegnet SDO. Det vil betyde en anselig forhøjelse af risikopræmien til 

investorerne, hvis SDO-obligationerne udskiftes med almindelige realkreditobligationer. 

Realkreditforeningen vurderer at en omlægning vil koste omkring 0,25 % i ekstra rente på 

rentetilpasningslån, mens 30-årige fastforrentede lån vil være væsentligt dyrere. Antages en gennemsnitlig 

stigning på et kvart procent point for omlægning af SDO-lån til almindelige realkreditobligationer, vil det 

koste de danske boligejere omkring 2,41 mia. kr. om året i ekstra renteomkostninger141. Dertil skal tillægges 

den meromkostning, der vil komme for nye låntagere, der ikke får muligheden for at optage et SDO-lån, og 

derfor må betale en højere rente. Eksisterende boligejere vil ligeledes miste konverteringsretten fra 

almindelige realkreditobligationer til obligationer med SDO påtegnelse. Derudover vil boligejere, der har 

købt ”over evne” i håb om fremtidig vækst, blive ramt, da løbetiden og afdragsfrihedsperioden vil blive 

væsentligt begrænset, i forhold til fleksibiliteten i SDO’er. 

 Vedtagelsen af SDO-lovgivningen har været med til at give, især bankerne, en mulighed for at finansiere 

deres stigende andel af boligudlån142, og derved bevare udlånsvæksten på de niveauer, der er set før 

finanskrisen. Derfor kan SDO-lovgivningen ses som en finansiel hjælpepakke og karakteriseres som en form 

for bankpakke 0. Bl.a. har den lavere solvensvægt gjort det muligt for bankerne at bibeholde den høje 

udlånsvækst, uden at komme i problemer med solvenskravene. Desuden er adgangen til funding er blevet 

lettere, da investorer i SDO-obligationer, kræver en lavere risikopræmie, pga. sikkerhedsstillelsen. Der er i 

øjeblikket stor politisk diskussion om, hvorvidt man skal afskaffe bankernes mulighed for at tilbyde 

kunderne SDO lån. Tiltaget kan i så fald medtages i en potentiel Bankpakke 3. Mulighederne for en sådan 

ændring er dog på nuværende tidspunkt relativt små. 

 

                                                           
141  0,25% af 965 mia. kr. der er ikke taget højde for øget skattefradrag ved rentestigning. 

142  Finansiel stabilitet for 2007  


