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1. Indledende afsnit 
 

1.1 Executive summary 
The purpose of this study is to analyze the consequences of new regulation focusing on the effects of 

capital requirements and the capital floor introduced by the Basel Committee December 2017.   

In this study, our view will be focused on Nykredit, the largest European issuer of mortgage bonds, and 

their ability to coop with the new standards of risk weighted assets, both in present time and in the time of 

financial crisis.  

The background of the new recommendations of the Basel Committee is based on a general increase in risk 

appetite among financial institutions due to the latest positive development throughout the global 

economy with abnormal increases in assets prices including residential real estate. 

For some banks, the capital cushion has shown itself insufficient and this has led to either a recapitalization, 

a sale, or a collapse. For Banco Popular the insufficiency of capital due to high risk build up before the 

financial crisis led to a collapse in 2017 forcing the sale of the remaining assets to Banco Santander for one 

Euro.  

Because of good diversification, the financial crisis was not as significant in Denmark compared to southern 

European countries; however, the Basel Committee has refused to acknowledge the low risks on Danish 

mortgages due to the Danish model.  

The new standards force Nykredit to calculate the risk weighed assets by a standardized approach instead 

of internal rating-based approach. This transaction results in a great increase in the need of capital. Our 

analysis shows that the risk weighed assets will increase by 87 billion Danish crowns lifting the capital 

requirement to 62,8 billion Danish crowns.  

In their need of new capital, the board of Nykredit decided to work towards an IPO of the company, which 

were about to happen within 12-24 months. While preparing the company the board also negotiated with 

other investors for alternative financing. Since the annunciation, Nykredit improved their performance 

significantly making the institution more profitable resulting in higher asset prices.  

The result of the negotiations led to the partial sale of Nykredit to a group of 5 pension funds. 

In this study, we will elaborate the ups and downsides of the different solution models that were available 

with the consideration that the interest of the present owners, who are also customers, must be preserved. 
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1.2 Indledning 
D. 4. februar 2016 offentliggjorde Nykredit i en fondsbørsmeddelelse, at man planlagde indenfor en 

periode på 12-24 måneder at børsnotere virksomheden1. 

Bestyrelsens og koncerndirektionens overvejelser om en børsnotering af Danmarks største långiver var 

begrundet i de udfordringer Nykredit stod overfor i form af skærpede kapitalkrav, som man ventede, var på 

vej fra internationale myndigheder. Basel-komitéen, som udarbejder tekniske standarder for god 

risikostyring og forbedring af tilsynet med bankerne havde fremlagt et nyt dokument hvori man 

præsenterede sine anbefalinger til hvordan man kunne forbedre den finansielle stabilitet yderligere. 

Selvom man på daværende tidspunkt endnu ikke kendte den endelige udformning af de kommende krav, 

forventedes omfanget at blive markant. Ifølge bestyrelsesformand Steen E. Christensen stod Nykredit ved 

en skillevej. Enten kunne man søge ny kapital igennem en børsnotering eller hæve priserne markant og 

skære drastisk ned på såvel aktiviteter som udlån. Sidstnævnte ville medføre betragtelige prisstigninger og 

dårligere lånemuligheder for kunder i hele landet. 

For at levere et risikojusteret afkast på niveau med markedet, og dermed gøre sig attraktiv overfor 

potentielle investorer, skulle indtjeningen øges hvorfor man samtidig med nyheden om den planlagte 

børsnotering hævede de såkaldte bidragssatser og gjorde det kendt at antallet af medarbejdere ville blive 

reduceret i både 2016, 2017 og 2018 samt at hovedsædebygningerne skulle sælges og rykkes til et billigere 

mere effektivt domicil væk fra det inde København. Ændringerne var som nævnt baseret på 

forventningerne om en stramning af kapitalkravet til penge- og realkreditinstitutter, en stramning som bl.a. 

bestod i en ændring af metoden hvorved institutterne opgør hvor meget kapital der skal sættes til side ud 

fra risikoen i aktivporteføljen. 

Som vi senere vil behandle i denne opgave, har valget af metode stor betydning for instituttets 

kapitalbehov. Og vi vil også se på hvorfor det har afgørende betydning for et instituts eksistens at man til 

enhver til lever op til kravene, dvs. både når markedet er præget af økonomisk fremgang, men også når 

økonomien svinger til den anden side. 

I et fælles dansk høringssvar til Basel-komitéen gav Finansrådet2, på vegne af de danske penge- og 

realkreditinstitutter, udtryk for sin bekymring omkring komitéens overvejelser3 om implementering af et 

såkaldt gulvkrav til den interne ratingmetode4. Implementering af et gulvkrav ville medføre en begrænsning 

i forhold til brugen af den interne metode, også kendt som IRB eller Avanceret IRB metode, til opgørelse af 

instituttets kapitalkrav. Kapitalkravene er til for at sikre at penge- og realkreditinstitutterne holder nok 

kapital til at kunne klare en situation hvor finansmarkederne fryser til eller der opstår uventet store tab.  

Når et institut skal vurdere hvor meget kapital det skal sætte til side, kan det vælge at benytte sig af 

standardmetoden, hvor risikovægtende er givet på forhånd, eller en af de to IRB metoder. Ved den simple 

IRB metode beregner instituttet, for hver kunde, hvad sandsynligheden er for at netop denne kunde inden 

for det næste år misligholder sine betalingsforpligtelser med instituttet5. Sandsynligheden beregnes dels ud 

fra nogle nøgletal omkring kundens økonomi, som for privatkunder fx omfatter kundens rådighedsbeløb, 

                                                           
1 https://www.nykredit.dk/staticcontent/files/nykredit-planlaegger-boersnotering-04022016.pdf  
2 Finansrådet fusionerede i dec. 2016 med Realkreditrådet og Realkreditforeningen og skiftede i den forbindelse navn 
til FinansDanmark 
3 https://www.bis.org/bcbs/publ/d306.pdf - s. 3, pkt. 5 
4http://www.finansraadet.dk/Politik/Documents/H%C3%B8ringssvar/2016/110316_HS_Comment%20on%20a%20revi
sed%20Standardised%20Approach%20for%20credit%20risk.pdf – 5. afsnit 
5 Sandsynlighed for misligholdelse = PD (Probability og Default) 

https://www.nykredit.dk/staticcontent/files/nykredit-planlaegger-boersnotering-04022016.pdf
https://www.bis.org/bcbs/publ/d306.pdf
http://www.finansraadet.dk/Politik/Documents/H%C3%B8ringssvar/2016/110316_HS_Comment%20on%20a%20revised%20Standardised%20Approach%20for%20credit%20risk.pdf
http://www.finansraadet.dk/Politik/Documents/H%C3%B8ringssvar/2016/110316_HS_Comment%20on%20a%20revised%20Standardised%20Approach%20for%20credit%20risk.pdf
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gældsfaktor og nettoformue og dels ud fra de data, bankens systemer ligger inde med på kunden, herunder 

overtræks- og restancehistorik, negativregistreringer osv. 

Når en bank der benytter IRB-metoden skal beregne kapitalkrav skal den både forholde sig til det 

forventede tab6 og det forventede tab7, hvor det forventede tab svarer til sandsynligheden for 

misligholdelse og det uforventede tab svarer til den værst tænkelige sandsynlighed for at kunden 

misligholder engagementet inden for 1 år med 99,9 % sandsynlighed8. Vi vil senere vise hvordan WCDR, jf. 

fodnote 6, teknisk kan udregnes men for nu, vil vi for enkelthedens skyld holde os til dens rolle ift. 

Udregning af kapitalkravet. 

Forskellen mellem UL og EL benævnes også som kreditrisikoen, der udgør den primære risiko for penge- og 

realkreditinstitutterne9. 

Da netop PD og WCDR er meget lave på realkreditlån grundet den lave tabshistorik og standardmetoden 

ikke tager højde for dette betyder det, at de institutter der i dag benytter IRB-metoden, herunder Nykredit, 

vil opleve en stigning i kapitalkravet på disse lån. Da Nykreditkoncernen med en markedsandel på 41,1 % af 

al realkreditudlån i Danmark10 (43,6 % hvis man medregner udlån formidlet af andre banker i 

Totalkreditsamarbejdet), sidder på størstedelen af denne type lån vil de blive særligt udfordret af et 

gulvkrav.   

For at belyse betydningen af et gulvkrav for Nykredit vil vi betragte følgende eksempel på hvordan man kan 

opgøre kapitalkravet ud fra hhv. den avancerede IRB-metode og standardmetoden. Det særlige ved den 

avancerede IRB-metode i forhold til den simple IRB metode er at instituttet selv estimerer alle parametre, 

som indgår i modellen med undtagelse af WCDR. I eksemplet tages derfor udgangspunkt i Nykredits 

gennemsnitlige tab givet kundens konkurs11 for realkreditudlån til private og som 

misligholdelsessandsynlighed bruges middelværdien i PD-spreadet for kunder med rating 7. 

Vi vil i eksemplet betragte en portefølje på 1.000 mio. kr. bestående af private realkreditlån med en 

gennemsnitlig løbetid på 10 år. Tallet på 1.000 mio. kr. udgør således vores samlede eksponering ved 

konkurs. Porteføljen antages at være det eneste risikobetonede aktiv Nykredit har. 

Den gennemsnitlige belåningsgrad for et lån i porteføljen antages at være 60 %, hvilket ifølge Basel-

komitéens forslag fra 2016 medfører en risikovægt på 35% ved brug af standardmetoden. 

Kapitalkravet ud fra IRB-metoden beregnes ved hjælp af formlen: 

Kapitalkrav, IRB = (WCDR – PD) * LGD * EAD * MA * 1,06 

Den egentlige risikovægt på engagementet findes ved at gange kapitalkravet med 12,5. 

                                                           
6 Forventet tab = EL (Expected Loss) 
7 Uforventet tab = UL (Unexpected Loss) 
8 ’Finansiel Risikostyring’ af Jørgen Just Andresen, 2. udgave - se s. 166, Figur 7.6 - I beregningen af WCDR (Worst Case 
Default Rate) for en låneportefølje indgår bl.a. korrelationen mellem de forskellige lån og der tages således højde for 
afhængigheden i PD mellem lånene  
9 ’Finansiel Risikostyring’ af Jørgen Just Andresen, 2. udgave – se s. 152, Figur 7.1 – beregnes som (WCDR – PD) * LGD * 
EAD * MA * 1,06 (se også formel 7.5) 
10 https://www.nykredit.com/siteassets/ir/files/financial-reporting/financial-
reports/nykredit/2017/nykredit_q4_17_2018-02-08_da.pdf - s. 37/154 og 11/154 
11 Tab givet kundens konkurs = LGD (Loss Given Default) 

https://www.nykredit.com/siteassets/ir/files/financial-reporting/financial-reports/nykredit/2017/nykredit_q4_17_2018-02-08_da.pdf
https://www.nykredit.com/siteassets/ir/files/financial-reporting/financial-reports/nykredit/2017/nykredit_q4_17_2018-02-08_da.pdf
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I standardmetoden er risikovægten som nævnt givet og derfor kan vi finde risikoværdien af porteføljen ved 

at gange vores EAD med risikovægten på de 35 %. Til sidst kan vi finde kapital ud fra standardmetoden ved 

at gange risikoværdien med solvenskravet. Solvenskravet er, som vi senere vil komme tilbage til, kravet til 

hvor meget kapital et institut som minimum skal holde på sin balance ifølge loven. Overholdes kravet ikke 

går instituttet konkurs og skal afvikles. Kravet er med til at sikre at seniorkreditorerne er sikret deres penge 

hvis instituttet går konkurs. Solvenskravet er på 8 % af de risikovægtede poster. 

Kapitalkrav, standardmetoden = EAD * Risikovægt * 8 % 

I figur 1 er resultatet af beregningerne vist i søjlerne. 

Figur 1 – Illustration af gulvkrav12 

 

Det skal naturligvis understreges at der er tale om et forenklet eksempel. I virkelighedens verden er det 

ikke realistisk at instituttet udelukkende er eksponeret over kreditrisiko. Derudover har vi set bort fra 

bufferkravene og eventuelle individuelle kapitalbehov som en koncern som Nykredit også skal tage højde 

for. Formålet med eksemplet er blot at vise hvordan gulvkravet isoleret virker og hvorfor det har 

omfattende betydning for Nykredit og øvrige danske realkreditinstitutter. 

I ovenstående eksempel antages outputgulvet at være fastsat til 70 % af kapitalkravet iflg. 

standardmetoden. 
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Gulvkravet udgør nu den højeste værdi af kapitalkravet beregnet ud fra IRB metoden og kapitalkravet 

beregnet ud fra standardmetoden ganget med 70 %. 

Ud fra IRB metoden kan kapitalkravet opgøres til 14,2055 mio. kr. Opgjorde man det samme engagement 

ud fra standardmetoden ville kapitalkravet i stedet være 28 mio. kr. Altså ville Nykredit skulle sætte dobbelt 

så meget kapital til side. 

Efter at gulvet er ganget på kapitalkravet skal Nykredit sætte 19,6000 mio. kr. til side, svarende til en 

stigning i kapitalkravet på 38 %. 

D. 7. december 2017 offentliggjorde Basel Komitéen at man ville anbefale et gulvkrav på 72,5 %. ”Dårligt 

nyt for Danmark” udtaler professor og underviser ved CBS Jesper Rangvid i et interview til DR kort efter 

nyheden13.  

Som FinansDanmark forklarer i en lille kort film på 4 minutter omkring virkningerne af Basel komitéens 

ændrede standarder, det der senere er blevet døbt Basel IV / Revideret Basel III, er det største problem ved 

outputgulvet at det ødelægger en sund og fornuftig sammenhæng mellem risiko og polstring14. Dette virker 

ikke stabiliserende – tværtimod. FinansDanmarks bekymringer går bl.a. på at hvis man fjerner 

sammenhængen mellem risiko og polstring har det en række negative effekter. En af disse effekter er at 

man øger institutternes incitament til at indgå i mere risikofyldte projekter hvor afkastet afspejler risikoen 

fremfor at øge sit udlån til private hvor afkastet fremadrettet altså langt fra vil afspejle risikoen målt ved 

kapitalomkostningerne, med mindre priserne på boliglån øges yderligere. 

På baggrund af de nye Basel-standarder samt EU’s forslag til nye kapitalkravsregler, CRR2/CRD5 og 

finanstilsynets beregningsforudsætninger har Nykredit beregnet at dets risikoeksponeringer vil øges i 

niveauet 100 mia. kr. hvoraf de ca. 80 % kan henføres til private realkreditudlån15.  

Det er vigtigt her at have for øje, at markedet ofte vil forvente at de største robuste institutter relativt 

hurtigt tilpasser sig til ny lovgivning, også selvom der måtte gå en årrække før kravene er fuldt indfaset. 

Nykredit, og andre store aktører, kan derfor være nødsaget til at efterleve de nye krav hurtigere end 

lovgivningen formelt tilsiger. Hvis Nykredit skal bevare sin position som Europas største private udsteder af 

realkreditobligationer og fortsat kunne afsætte sine obligationer til konkurrencedygtige priser, kan 

virksomheden ikke nøjes med at leve op til kravene. Virksomheden må også have en betydelig overdækning 

så man til enhver tid afspejler den robusthed der kendetegner et institut af Nykredits størrelse16. 

Som tidligere nævnt foretog Nykredit nogle ændringer på både indtægts- og omkostningssiden for at 

klargøre virksomheden til en børsnotering. Vi vil senere vende tilbage til Nykredits kapitaludvikling i 

perioden fra børsnyheden til i dag.  

D. 3. november 2017 kunne man læse at Nykredit imidlertid overvejede at indstille planerne om en 

børsintroduktion17. Årsagen var at man havde modtaget et købstilbud fra en ”dansk investorkreds”. Flere 

medier kunne afsløre at købstilbuddet kom fra et konsortium bestående af 5 pensionsselskaber med PFA i 

spidsen og at tilbuddet gik på køb af unoterede aktier i Nykredit Holding A/S. Mange havde udtrykt deres 

                                                           
13 https://www.dr.dk/nyheder/penge/rangvid-om-milliardkrav-til-banker-daarligt-nyt-danmark  
14 http://finansdanmark.dk/nyheder/2017/film-om-basel-iv/  
15 https://www.nykredit.com/siteassets/ir/files/financial-reporting/financial-
reports/nykredit/2017/nykredit_q4_17_2018-02-08_da.pdf - s. 29 
16 https://www.nykredit.dk/staticcontent/files/risiko-og-kapitalstyring-2016.pdf - s. 15 
17 http://finans.borsen.dk/artikel/1/353601/nykredit_faar_koebstilbud_fra_danske_investorer_-
_kan_aflyse_boersnotering.html  

https://www.dr.dk/nyheder/penge/rangvid-om-milliardkrav-til-banker-daarligt-nyt-danmark
http://finansdanmark.dk/nyheder/2017/film-om-basel-iv/
https://www.nykredit.com/siteassets/ir/files/financial-reporting/financial-reports/nykredit/2017/nykredit_q4_17_2018-02-08_da.pdf
https://www.nykredit.com/siteassets/ir/files/financial-reporting/financial-reports/nykredit/2017/nykredit_q4_17_2018-02-08_da.pdf
https://www.nykredit.dk/staticcontent/files/risiko-og-kapitalstyring-2016.pdf
http://finans.borsen.dk/artikel/1/353601/nykredit_faar_koebstilbud_fra_danske_investorer_-_kan_aflyse_boersnotering.html
http://finans.borsen.dk/artikel/1/353601/nykredit_faar_koebstilbud_fra_danske_investorer_-_kan_aflyse_boersnotering.html
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bekymring over de mulige konsekvenser ved en børsnotering af Nykredit, herunder at majoritets- og 

minoritetsaktionærerne ville have modstridende interesse og at især minoritetsaktionærernes interesser 

kunne komme til at præge Nykredits ageren fremadrettet. Nykredit kunne m.a.o. blive en virksomhed der 

gik mere op i at pleje sine aktionærers interesser og i at maksimere deres formue end at pleje kundernes 

interesser18. 

Mange åndede derfor lettet op efter nyheden omkring det fremlagte købstilbud. Nykredits koncernchef 

Michael Rasmussen lagde ikke skjul på at man sideløbende med forberedelserne til den forestående 

børsintroduktion havde søgt efter attraktive alternativer til en børsnotering og at man tidligere havde afvist 

salg til investorer da man ikke kunne opnå den nødvendige kapital på attraktive vilkår.  

Grundet en markant forbedring af virksomhedens resultater båret af en gunstig makroøkonomisk udvikling 

samt øget aktivitet oplevede man nu en stigende efterspørgsel fra investorer for at få del i Nykredits 

udvikling. Dette førte til at ejerne nu havde modtaget et købstilbud som de mente var mere attraktivt at 

arbejde videre med end en børsnotering og som repræsentantskabet d. 23. november 2017 valgte at takke 

ja til19.  

Salget betød at Nykredit fik tilført 7,2 mia. kr. til kapitalberedskabet, svarende til omkring 2 års indtjening. 

Samtidig afgiver pensionsselskaberne en såkaldt hensigtserklæring (et ikke juridisk bindende tilsagn) om at 

tilføre yderligere 7,5 mia. kr. hvis krævet s.f.a. reguleringsmæssige årsager samt til at udbygge Nykredits 

kerneforretning20. 

Prisen for kapitalen er at pensionsselskaberne får en samlet ejerandel på 16,89 % (10,9 % fra Forenet 

Kredit, 4,36 % fra Industriens Fond og 1,63 % fra Østifterne f.m.b.a.). Derudover indebærer aftalen at 

Nykredit opererer med et risikojusteret afkastmål på niveau med de mest rentable selskaber – aktuelt 8,5 

% efter skat om året af Nykredits gældende kapitalbehov21. 

Der er imidlertid også delte meninger omkring denne løsning. Kritikere af modellen, herunder professor ved 

Århus Universitet Johannes Raaballe, påpeger at man ved et salg af unoterede aktier ganske vist får tilført 

vigtig kapital, men det sker på bekostning af kunderne, fordi konsortiet, som aktionær, vil kræve et pænt 

afkast og dette afkast kan/vil begrænse kundernes muligheder for billigere boliglån22.  

I stedet foreslår han en såkaldt aktionærforeningsmodel, hvor banken sælger unoterede aktier til sine 

kunder. I sin enkelthed går modellen ud på at kunderne tilbydes at indskyde egenkapital i Nykredit. Måden 

det foregår på er ved at en kunde, der skal optage et lån tilbydes at få udbetalt 98,5 % i kontanter og 1,5 % i 

form af unoterede aktier i Nykredit hvorved han opnår en årlig bidragsrabat på sit lån på 0,2 %23. Modellen 

bakkes op af flere andre, heriblandt professor ved CBS, Ken L Bechmann, tidligere professor på institut for 

økonomi Anders Grosen og tidligere bankdirektør Jørn Astrup Hansen. 

Forslaget er blevet afvist af Forenet Kredit, der kalder modellen helt og aldeles uforsvarlig og sammenligner 

den med Roskilde Banks salg af unoterede aktier til deres kunder24.    

                                                           
18 https://www.dr.dk/nyheder/penge/vrede-boligejere-kaemper-forgaeves-kamp-mod-boersnotering-af-nykredit  
19 https://forenetkredit.dk/repraesentantskabet-godkender-aktiesalg/  
20 https://www.nykredit.com/siteassets/ir/files/other/2017/fakta_investorlosning_2017-11-09_da.pdf  
21 https://forenetkredit.dk/anbefaling-af-aktiesalg-til-danske-pensionsselskaber/  
22 https://jyllands-posten.dk/protected/premium/erhverv/ECE10006302/kendt-forsker-udskyd-salg-af-nykreditaktier-
til-pensionskasser-et-aar  
23 https://finans.dk/debat/ECE10006015/boersnotering-loeser-ikke-nykredits-grundlaeggende-problem/?ctxref=ext  
24 https://forenetkredit.dk/kommentar-til-aktionaerforeningsmodellen/  

https://www.dr.dk/nyheder/penge/vrede-boligejere-kaemper-forgaeves-kamp-mod-boersnotering-af-nykredit
https://forenetkredit.dk/repraesentantskabet-godkender-aktiesalg/
https://www.nykredit.com/siteassets/ir/files/other/2017/fakta_investorlosning_2017-11-09_da.pdf
https://forenetkredit.dk/anbefaling-af-aktiesalg-til-danske-pensionsselskaber/
https://jyllands-posten.dk/protected/premium/erhverv/ECE10006302/kendt-forsker-udskyd-salg-af-nykreditaktier-til-pensionskasser-et-aar
https://jyllands-posten.dk/protected/premium/erhverv/ECE10006302/kendt-forsker-udskyd-salg-af-nykreditaktier-til-pensionskasser-et-aar
https://finans.dk/debat/ECE10006015/boersnotering-loeser-ikke-nykredits-grundlaeggende-problem/?ctxref=ext
https://forenetkredit.dk/kommentar-til-aktionaerforeningsmodellen/
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Det vi i denne opgave bl.a. vil se nærmere på, er hvad der taler for aktionærforeningsmodellen og hvad der 

taler for hhv. en børsnotering og et salg af unoterede aktier til pensionsselskaberne. Derudover vil vi også 

belyse nogle af de andre muligheder Nykredit havde for at skaffe ny kapital. 

Som vi har været inde på, er den finansielle sektor i disse år under hastig forandring både i forhold til 

struktur og regulering. Der stilles større og større krav til penge- og realkreditinstitutternes 

kapitalberedskab og trenden går i øjeblikket i retning af en standardisering i måden hvorpå kapitalkravet 

opgøres. Der tages således ikke højde for den lave tabshistorik på realkreditlån i Danmark, og det kan, som 

nogle aktører frygter, betyde at realkreditlånenes konkurrencefordel med tiden forsvinder.   

Som vi også har været inde på, har markedet en generel forventning om at de største og mest robuste 

aktører på markedet hurtigt tilpasser sig nye krav og derfor kan det blive nødvendigt for Nykredit at leve op 

til kravene hurtigere end loven tilsiger. Vi vil derfor se nærmere på om Nykredits kapitalgrundlag lever op til 

de allerede gældende krav og hvordan man er gearet i forhold til de kommende krav. 

Dette leder os frem til opgavens problemstillinger. 

 

1.3 Problemstillinger: 
1) Hvorfor var det nødvendigt med implementeringen af Basel III version 2 (IV) og hvilken betydning 

har det for prisen på kapital? 

2) Hvordan er Nykredits kapitalgrundlag i dag, og hvordan vil Basel III version 2 påvirke 

kapitalgrundlaget samt forretningsmodellen.  

3) Hvad taler for et salg af unoterede aktier til konsortiet af pensionsselskaber fremfor en 

børsnotering og hvilke andre alternative muligheder havde foreningen? 
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1.4 Metode 
Med denne opgave vil vi foretage en dybdegående analyse af hvorledes Nykredit rammes af ny regulering 

og om Nykredit har valgt den bedste løsning ved salg af unoterede aktier.  

Da vi ønsker at give et så nøjagtigt billede af konsekvenserne som muligt har vi valgt at læne os op af 

eksperter inden for området, som har kunne bekræfte os i at de forudsætninger vi har lagt til grund for 

mange af vores beregninger i opgaven, er realistiske. Vi vil derfor undervejs refererer til personer internt i 

Nykredit, som har bidraget med værdifuld sparring, der har givet os et dybdegående indblik i 

virksomheden.  

Formålet med det første spørgsmål er at undersøge hvilken udvikling, der må formodes at have haft en 

medvirkende årsag til Basel Komitéens anbefalinger om ny og strammere regulering af den finansielle 

sektor, da disse anbefalinger jo netop var årsagen til at Nykredit søgte ny kapital. Bankerne har generelt 

øget polstringen igennem IRB metoden, en metode som komitéen tidligere har opmuntret bankerne til at 

bruge, men nu ønsker man i stedet at begrænse brugen af metoden. Da en begrænsning af IRB metoden 

kan få stor betydning for fordelene ved den danske realkreditmodel, vil vi derfor belyse hvilke årsager, der 

må formodes at have haft indflydelse på komitéens beslutningsgrundlag. Vi vil gøre det ved først at 

redegøre for Basel komitéens anbefalinger, og dernæst fremhæve de forhold i økonomien der indikerer at 

risici er under opsejling. Derudover vil vi se på casen omkring Banco Popular, Spaniens 5. største bank, som 

gik konkurs sidste år for at belyse hvilke forhold i deres historie, der kan være med til at underbygge 

komitéens anbefalinger.  

I forhold til behandlingen af 2. del af spørgsmål 1 ”hvilken betydning har det for prisen på kapital” vil vi 

både se på hvilken tilgang teorien har til hvad der sker med prisen på kapital jo mere kapital en bank skal 

holde. Derudover vil vi, via en analyse af kapitalomkostningsudviklingen for Nykredit og Danske Bank, 

undersøge om teorien underbygges af virkeligheden for på den måde at drage en konklusion i forhold til 

hvilken effekt strammere kapitalkrav har for prisen på kapital. Vores empiri til denne del af spørgsmålet vil 

derfor primært bestå af relevante artikler omhandlende grundlæggende kapitalstrukturteori, data fra hhv. 

Nykredit og Danske Banks årsrapporter samt resultatet af vores beregninger. 

Herfra vil vi bevæge os over til at se mere specifikt på Nykredits kapitalgrundlag. Vi vil i den forbindelse 

analysere hvorledes Nykredit er stillet over for de nye krav ved at foretage en stresstest af Nykredit 

risikovægtede aktiver. Testen vil blive udført på baggrund af en model hvor vi, ud fra et ekstremt, men ikke 

usandsynligt scenarie, vil simulere forskellige værdier af de risikofaktorer som vi vil bruge til at ’stresse’ 

Nykredits aktiver med. Simuleringen af værdierne vil ske på baggrund af Monte Carlo simulering, hvor vi vil 

programmere vores model til at foretage en tilfældig udtrækning af værdien for vores risikofaktor. For 

overskuelighedens skyld vil vi i afsnittet forklare de nærmere forudsætninger for modellen samt redegøre 

nærmere for fremgangsmetoden. I forhold til påvirkningen af forretningsmodel, vil vi tage udgangspunkt en 

profitmaksimerende løsningsmodel, for at undersøge hvor Nykredits ejere får størst afkast.  

Til sidst vil vi gå mere i dybden med de forskellige muligheder Nykredit havde for at hente ny kapital. Det vil 

vi bl.a. gøre ved at foretage en prisfastsættelse af Nykredit på baggrund af en såkaldt DDM-model som 

bruges fordi den tager højde for at finansielle virksomheder også tjener penge på gældssiden. Formålet 

med prisfastsættelsen er at udlede en, ud fra forudsætningerne, ’fair’ aktiekurs som kan sammenlignes 

med den pris konglomeratet har givet og hvis der er forskel, forsøge at identificere mulige forklaringer 

herfor. Men måske vigtigst af alt er også at udlede en pris på Nykredit som børsnoteret selskab for på den 

måde at se om man har solgt aktierne for ’billigt’ sammenlignet med den pris man kunne have fået ved en 

børsnotering. Ud over prisen vil vi også se på hvilke andre forhold, der taler for hhv. den ene og den anden 
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løsning og til sidst sammenligne med nogle af de andre muligheder man havde for at skaffe kapital. Her vil 

vi bl.a. benytte os af videnskabelige artikler, herunder lektor Johannes Raaballes artikler omkring 

aktionærforeningsmodellen, samt det interne materiale vi har fået adgang til. 

 

1.5 Teori  
Ifølge Miller og Modigliani, nogle af grundlæggerne indenfor moderne kapitalstrukturteori, bør kapital blive 

billigere jo lavere finansiel risiko / gearing en virksomhed har, men kan vi ved at se på 2 af Danmarks største 

finansielle institutter konkludere om teorien kan bruges til at forklare hvad der sker i takt med at 

virksomhederne øger deres polstring? Netop Miller og Modiglianis tankegang har, bevidst og ubevidst, 

igennem årtier præget mange virksomheders ageren og derfor vurderer vi at det er relevant at undersøge 

om teorien også holder i praksis. Vi vil se på hvad der rent praktisk er sket med prisen på kapital ved, ud fra 

Nykredits årsregnskaber og risikorapporter, at analysere udviklingen i kapitalomkostningerne, hvor vi her vil 

se på både egenkapital og gæld og gennemsnittet heraf. Vi vil gøre det samme for Danske Bank for at have 

et sammenligningsgrundlag. Resultatet fra analysen vil vi bruge som grundlag for at svare på hvad de 

kommende kapitalkrav vil betyde for prisen. 

Til behandling af hvorledes Nykredit vil blive påvirket af et hårdt stressscenarie vil vi benytte formler og 

teori fra bogen ’Finansiel Risikostyring’ af Jørgen Just Andresen eftersom mange af disse formler benyttes 

når man skal opgøre kapitalkravet i en bank.  

Vi har valgt at belyse det 3. spørgsmål i problemformuleringen ved at foretage en prisfastsættelse af 

Nykredit både som unoteret og børsnoteret selskab, idet vi mener at en væsentlig del af det, der bør tale 

for en børsnotering er at prisen bør være højere s.f.a. forbedret omsættelighed på aktierne. Vores 

hypotese bunder i at prisen bl.a. afhænger af afkastkravet til egenkapitalen, dvs. den pris banken skal 

betale til ejerne for at de har stillet risikovillig kapital til rådighed for virksomheden. Da netop afkastkravet 

udtrykker risikoen, må den lavere risiko det medfører at være børsnoteret fremfor ikke at være 

børsnoteret, altså betyde at en teoretisk beregnet pris må være højere. Vi mener at dette tilfører 

besvarelsen en ekstra tyngde og viser den praktiske anvendelse af meget af det stof vi har haft om i løbet af 

HD(F) studiet, heraf særligt fra fagene Corporate Finance og Finansiel Risikostyring.    

 

1.6 Afgrænsning 
En gennemgang af prisfastsættelse af obligationer, herunder hybrid kernekapital, vil ikke være en del af 

opgaven. Vi vil inddrage nogle udvalgte kapitalelementer og belyse udviklingen i deres risikospreads for på 

den måde at vise hvordan lavere risiko påvirker prisen, men tekniske udregner hvor man f.eks. går ind og 

ser på hvilken betydning offentliggørelsen af gulvkravet har haft for Nykredits PD sandsynlighed foretages 

ikke. Hypotesen her kunne være at strammere kapitalkrav medfører en ekstra risiko for kapitalindskyderne 

i Nykredit sammenlignet med kapitalindskyderne i børsnoterede banker, grundet Nykredits manglende 

adgang til kapital, og at dette kan måles ved at foretage risikoneutral prisfastsættelse af Nykredits hybride 

kernekapital. Selvom en sådan analyse kunne være relevant, har vi grundet opgavens omfang fravalgt 

dette. 

Da omfanget af denne opgave ikke tillader os at gå i dybden med samtlige alternativer muligheder som 

Forenet Kredit og de øvrige ejere har haft til en børsnotering, har vi valgt at begrænse os til at se på de 

muligheder som har været mest fremme i medierne, dvs. salg af unoterede aktier, 
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aktionærforeningsmodellen samt frasalg af aktiver (slankning af balancen). Øvrige tilbud som ejerne har 

modtaget, vil således ikke blive gennemgået. 

Opstilling / udarbejdelse af driftsbudgetter for Nykredit falder uden for denne opgaves omfang.  

2. Nuværende kapitalkravsregler 
Den nuværende finansielle regulering, der omfatter finansielle institutioners kapitalkrav er baseret på 

anbefalinger fra Baselkomiteen, som er en instans, der har til formål at sikre stabilt bankvæsen, for at sikre 

en mere stabil global økonomi. Komiteen har i sig ikke indflydelse på regulering, men EU-direktiver bliver 

vedtaget på baggrund af Baselkomiteens anbefalinger.  

Den nuværende danske lovgivning, CRD IV25, er baseret på anbefalingerne, som populært kaldes Basel III-

reglerne.  

Direktivets udgangspunkt er, at kapitalgrundlaget er baseret på tre søljer. I første søjle ligger bankens risici i 

form af kredit, markeds og operationel risiko. Der er forskellige metoder til opgørelse, men man skelner 

overordnet mellem en standardmetode og en intern baseret metode. 

Anden søjle repræsenterer de risici, som ikke medregnes i første søjle. Der er blandt andet tale om tillæg 

for usikkerhed i bankens kreditvurderingsmodeller og bankens vurdering af balancens volatilitet. 

Usikkerheden i kreditmodellerne er de fejl eller usikkerheder, der ligger i at have en model, der er baseret 

på historiske data. Den kan virke godt set tilbage i tid, men modellen udarbejdet af banken fanger måske 

potentielle risici i fremtiden. Balancen af udlån vil bevæge sig når konjunkturerne gør det, da bankers 

balance er et spejl af samfundsøkonomien. Derfor stresstestes balancer og der holdes på den baggrund 

ekstra egenkapital, for at sikre sig mod ekstraordinære hændelser. Finanstilsynet kontrollerer opgørelserne 

og godkender modeller og stresstests. Tilsynet kan pålægge banken et tillæg til sølje II.  

Tredje sølje er et krav om åbenhed for risikoopgørelse. Derfor skal banker offentligegøre en årlig 

risikorapport og en dertilknyttet søjle III rapport, som er et supplelemt til årsrapporten. Dokumentet fortæller 

om metodeanvendelse til risikoopgørelse og hvilke risici banken har taget. Sølje III rapporten indeholder data 

for risikoberegningerne. 

Særligt kommer vi i opgaven til at beskæftige os med søjle et og to, da der er her ændringer ved nyt udspil 

fra Basel, vil påvirke danske institutter og helt konkret Nykredit.  

For en bank, skal kapitalgrundlaget mindst udgøre 8% af beregnede risikoeksponeringer, som også kaldes 

solvenskravet i sølje I. Risikoeksponeringer er fordelt på kreditrisiko, markedsrisiko og operationel risiko.  

Ved opgørelse af kreditrisiko vurderes sansynligheden for, at en kunde misligholder sit lån inden for et år 

med et 99,9% konfidensinterval26, hvis en intern model anvendes. Bruger banken en standardiseret metode, 

opgøres kreditrisikoen efter hvilken type aktiv lånet er baseret på baggrund af eller har sikkerhed i. Valget af 

metoden skal godkendes af finanstilsynet og behandling af de forskellige opgørelsesmetoder vil være en del 

af vores analyse.  

Den operationelle risiko er opgjort efer basisindikatormetoden, som er ca. 15% af tre års gennemsnitlig 

bruttoindtjening for instituttet som helhed. Modellen er simpel og output er afhængig af virksomhedens 

indtjening. Tjener banken penge skal der holdes mere kapital. En anden opgørelsesmetode er 

standardmetoden, hvor banken er opdelt i nogle forretningsområder, der hver især har en basisindkator. Det 

                                                           
25 CRD = Capital Requirement Directive  
26 Andresen, Jørgen – Finansiel Risikostyrring 2017 s.166 
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giver et lidt andet billede af hvor risici ligger opretationelt i banken. Der findes en avanceret metode til 

opgørelse, som dog ikke er anvendt i Danmark.27 

Markedsrisikoen er bankens ekponeringer i forhold til værdipapir, valuta, rente og modpartsrisiko. Her 

anvendes en VaR28 beregning til opgørelse, som er en model til opgørelse af 99% konfindensinterval på 

volatilitet i en given periode.  

Summen af risici giver samlede eksponeringer, om bestemmer instituttets kapitalbehov ved følgende formel: 

 Kapitalprocent=
Kapitalgrundlag

Risikivægtede aktiver
≥ 8%29. 

I brøkens tæller står kapitalgrundlaget, som bliver instituttets evne til at modstå tab. Kapitalgrundlaget er 

opdelt i egentlig kernekapital, hybrid kernekapital og supplerende kapital. 

Egentlig egenkapital (CET1) er den kapital, der først absorberer tab, hvis der opstår tab på en låneportefølje 

og instituttet har negativt resultat. Da kapitalen absorerer tab mens selvkabet er i live kaldes kapitalen ”going 

concern kapital”.  Prisen på kapitalen afspejler risikoen, hvorfor egenkapital er dyrest at forrente for 

virksomheden. Afkastkravet for Nykredits egenkapital er 8,5%30. 

Hybrid kernekapital (AT1) er kombinationen mellem egenkapital og fremmedkaptial, og som delvist bliver 

medregnet i kernekapitalsbegrebet. Kapitalen kan medregnes, hvis særlige betingelser som 

opsigelsesmuligheder, løbetid, tilbageholdelse af forretning og incitamenter om førtidig indfrielse er 

gældende. Den særlige konstruktion gør, at kapitalen næsten er at sammenligne med egentlig egenkapital31. 

Der gælder for kapitalen, at der er trigger indbygget, så hybrid kernekapital konverteres til egentlig 

egenkapital, hvis denne falder til 5,25% af samlede risikoeksponeringer. Kapitalen er efterstillet anden gæld 

ved institutets konkurs, hvorfor risikoen på kapitalen er lidt lavere sammenlignet med egentlig kernekapital. 

Nykredit betaler i øjeblikket 6,25%32 i rente på hybrid kernekapital, der ikke er fradragsberettiget.  

Supplerende kapital (T2) er den andel af kapital, der supplerer kernekapitalen og består af ansvarlig 

lånekapital, med en løbetid længere end 5 år. Lånekapitalen er efterstillet instituttets øvrige kreditorer, men 

står før hybridkapital i prioritetsrækkefølgen. Supplerende kapital har en lavere risiko en kernekapitalen og 

har derfor en lavere finansieringsomkostning for banken. Nykredit betaler i dag mellem 2,75% og 4% for 

finansieringen fordelt på tre udstedelser.33 

 

2.1 Kapitalgrundlag 
Indtil Basel III reglerne blev gældende, skulle institutter holde 8% i solvensgrundlag samt et individuelt 

tillæg. Den egentlige egenkapital skulle minimum udgøre 2%, hybrid kapital 2% resten af dækningen kunne 

dækkes af supplerende kapital. Disse regler var gældende til 1/1-2014. Her trådte CRD/CRR IV i kraft, som 

var en blanding af et direktiv og en forordning for gradvist at indfase strengere kapitalkrav. 

                                                           
27 Andresen, Jørgen J – Finansiel Risikostyring, 2. udg. 2017 s. 232 
28 Value at Risk – Risikomål for (i dette tilfælde) 99% sandsynligt tab på 10 dage 
29 Andresen, Jørgen J – Finansiel Risikostyring, 2. udg. 2017 s. 348  
30 https://forenetkredit.dk/anbefaling-af-aktiesalg-til-danske-pensionsselskaber/  
31 Fakta Egenkapital, Hybrid kernekapital og supplerende kapital”, Børsen 19/1-2009 
32 Nykredit årsrapport 2017 s. 65 
33 Nykredit risiko og kapitalstyrring 2017 s. 16 

https://forenetkredit.dk/anbefaling-af-aktiesalg-til-danske-pensionsselskaber/
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Med de nye regler, blev kapitalkravsgrundlaget forhøjet, så institutterne nu skulle holde mere kapital. Den 

egentlige egenkapital skal udgøre minimum 4,5%, hybrid kernekapital 1,5% og supplerende kapital 2% af 

risikoeksponeringerne samt et individuelt solvensbehov.  

Dertil kommer en række buffere, som øger kapitalkravet yderligere.  

Kapitalbevaringsbuffer, som består af egentlig kernekapital og skal være på 2,5%. Hvis instituttet ligger 

under dette niveau indtræder sanktioner som begrænser udbyttebetaling og bonusbetalinger til ansatte. 

Derudover ved rentebetalingerne på hybrid kernekapital annulleres.  

Kontracyklisk buffer på 0-2,5%, som har til formål at allokere kapital i højkonjunktur til frigivelse i 

lavkonjunktur. Bufferen er i dag aktiveret af erhvervsministeriet i niveauet 0,5%34. Danske institutter holder 

dog kapitalpolitisk alle 2,5% på forhånd, da instituttets interessenter forventer at der er kapital nok hvis 

denne pludselig aktiveres.35 

Den systematiske risikobuffer er et yderligere kapitalkrav, som kan aktiveres af erhvervsministeriet, som 

skal hindre systematiske risici i at opbygge sig i den finansielle sektor, som ændringer i 

samfundsøkonomien. Kravet minder om det kontracykliske krav, og har ikke en given procentsats.36 

SIFI-bufferen er den sidste og står for systematic important financial insitution. Bufferen er bestemt på 

baggrund af instituttets betydning for samfundsøkonomien, så institutter med stor betydning skal holde 

mere kapital end institutter med mindre betydning. Danske Bank er det største institut i Danmark, og et 

godt eksempel på et institut med stor økonomisk betydning. År 2015 havde Danske Bank udlånsbalance på 

165% af Danmarks BNP37. Danske banker bliver af finanstilsynet opdelt efter deres systemiskhed og på den 

baggrund pålægges bufferkrave. Jf. finansministeriet havde Danske Bank 2016 et tillæg på 3% mens 

Nykredit havde et tillæg på 2%. 

Indfasningen af kapitalkravet er skitseret i figur 2: 

Figur 2 Kilde: Data efter FIL§124 - https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=167820 

 

 

Da Nykredit i 2016 meddelte, at man søgte mod en børsnotering, havde koncernen følgende 

kapitaldækning som vist i tabel 1: 

                                                           
34 https://em.dk/nyheder/2018/03-14-fastsattelse-af-den-kontracykliske-buffer-for-1-kvartal-2018  
35 Kilde: Dan Sørensen – Direktør for Nykredits Kapitalafdeling 
36 Andresen, Jørgen – Finansiel risikostyring 2017 s. 350 
37 Kilde: Finanstilsynet – ”Udpegning af SIFI” Pressemedd. 5/1-2015 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=167820
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=167820
https://em.dk/nyheder/2018/03-14-fastsattelse-af-den-kontracykliske-buffer-for-1-kvartal-2018
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Tabel 1 

 

Tallene i tabel 1 viser, at Nykredit var på kapitalmål for gældende og fremtidige dækningsregler gældende 

2019 tilbage ultimo 2015- Instituttet har endda en kapitaloverdækning med CET1 kapital på 12,9 mia. kr. 

hvis vi tager højde for at de risikovægtede poster stiger som antagelsen er i regnskabet for 2015. 

Overdækningen er kapitalpolitisk, hvorfor Nykredit selv har valgt at holde mere kapital. De skriver i 

regnskabet, at de holder mere kapital, da de ikke har adgang til at rejse penge på kapitalmarkedet, at 

koncernen har lange uopsigelige forpligtelser og de forventede skærpede regler fra Baselkomiteen. Vi vil 

komme ind på ændringens indflydelse på Nykredit senere i opgaven.  

 

3. Basel IV 
Da vi har set på hvordan institutterne indtil nu skal holde kapital, vil vi nu se nærmere på anbefalede 

ændringer fra Basel. Udkastene til en post-regulering af Basel III, har været længe undervejs, da 

økonomerne i Baselkomiteen har vurderet, hvordan implementeringen af Basel III har haft af effekt på de 

finansielle markeder. Vi har tidligere i opgaven været inde på hvorfor regulering har været nødvendig. Det 

er stadig kun forslag, hvorfor der kan ske ændringer, som vil give andre effekter. Basel IV bliver 

implementeret gradvist fra 1/1-2022 til 1/1-2027.38  

Anbefalingerne af komiteen kan opdeles i mange dele, men væsentlige for denne opgave er følgende: 

a) Gulv under risikovægtede aktiver jf. BCBS 306 

b) Kreditrisikoopgørelse jf. BCBS 362 og 279 

c) Markedsrisikoopgørelse jf. fundamental review of the trading book BCBS 305 & 352 

d) Opgørelse af operationel risiko jf. BCBS 291 & 355 

Vores beregninger vil tage udgangspunkt i ændringerne a) og b). 

 

3.1 Gulvkrav 
Det første tiltag er en ændring af brugen af interne modeller til opgørelse af de risikovægtede aktiver i en 

finansiel virksomhed. Komiteen har tidligere via Basel I opmuntret til brugen af interne modeller, så 

institutter med godt kendskab til låneporteføljer med interne modeller opnår en besparelse på deres 

                                                           
38 BIS, December 2017 – High-level summary of basel III reforms s. 12 

Nykredit 2015 Lovkrav søjle I Søjle II I alt
Dækning jf. 

Regnskab

Kapitalkrav i 

mia. kr. 

Overdækning i 

mia. kr.

Egentlig kernekapital i % 4,80% 2,30% 7,10% 19,40% 22,09        43,31          

Kapitalprocent 8,30% 2,30% 10,60% 23,90% 32,98        32,42          

Mål pr. 2019 inkl. Kontracyklisk 

buffer - Egentlig kernekapital
11,50% 3% 14% 52,50        12,90          

Risikoeksponeringer mia. kr. 311,00       

Forv. Eksponeringer 2019 mia. kr. 375,00       

Egentlig egenkapital mia. kr. 65,40         
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kapitalforbrug39. Med ændringen går komiteen i den modsatte retning – og ruller en del af den tidligere 

anbefaling tilbage, så en stor del af risikovægtene baseret på en standardiseret model. I 

konsultationsdokumentet40 forud for komiteens anbefalinger december 2017 fremgår baggrunden for 

anbefalingerne, som er møntet i en reducering af variationer af opgørelser mellem banker, så alle banker 

bruger den samme tilgang til opgørelse af risikovægte. Dertil kommer problematikken om, at interne 

modeller kan ”opmuntre” institutter til anvendelse af mere optimistiske modeller, for at stå tilbage med et 

mindre kapitalforbrug. 

Fremadrettet bliver 72,5% af risikovægtede poster opgjort efter standardmetoden frem for den interne 

rating baserede metode og den avancerede interne rating baserede metode. Men det er kun under 

forudsætning, at instituttet anvender en avanceret ratingmodel.  For institutter uden interne modeller, vil 

det som hidtil alene være 100% af standardmetoden, der udgør kapitalkravet. 

Implementeringen starter i år 2022 og vil gradvist blive indfaset frem mod 2027, som det skete da Basel III 

med højere solvenskrav blev implementeret. Implementeringen og indfasningen er vist i tabel 2. 

Tabel 2 – Kilde, BIS 

År Krav til 
standardmodel 

2022 50% 
2023 55% 
2024 60% 
2025 65% 
2026 70% 
2027 72,5% 

 

3.2 Kreditrisiko 
Kreditrisikoen vil blive ændret på følgende parametre: 

1) Begrænsninger på anvendelsen af interne modeller og brug af gulvkrav til interne modeller. Denne 

faktor er den mest influerende for danske pengeinstitutter, der i dag bruger interne modeller til 

estimering af tab for udlån til ejendomme for private og erhverv. Ved at have interne modeller, der 

viser meget lave tab, giver det udslag i de risikovægtede aktiver, der ligeledes drives ned af 

modellens parametre. Et af kravene er, at LGD får et gulv på 10%, så avancerede institutter ikke kan 

drage fordel eksponeringsmæssigt på engagementer med særligt lave tab som ved mange danske 

kreditforeningslån. 

2) Stop af brugen af interne modeller for CVA41, som erstattes af en ny standardiseret model. 

Modellen beregner eksponeringen ved misligholdelse på baggrund af tre nøgletal: Alpha, 

replaceringsomkostning og potentiel fremtidig eksponering.  

3) Implementering af nye regler for securitisation af risikovægtede aktiver. Gulvet vil være på 15% og 

modellen vil være mindre afhængig af ratings.  

4) Nye regler for beregning af Exposure at default på eksponeringer på bankens derivater. 

                                                           
39 BIS, januar 1996 – Supervisory for use of internal models for market risk  
40 BIS, december 2014 – Consultative document – Capital floors 
41 CVA – Credit valuation adjustment – Markedsværdien af modpartsrisikoen. 
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I forhold til kreditrisikoen har finansministeriet foretaget en beregning af det forventede omfang af 

ændringer til opgørelsen af risikovægtede poster for de største danske pengeinstitutter. I et notat udsendt 

af ministeriet 7/12-2017 skønnes det, at ændringerne vil medføre en stigning i risikovægtede aktiver på 

mellem 31-36%.  

I dokumentet fra Basel-komiteen fremgår det, at erhvervskunder uden rating får tildelt en risikovægt på 

minimum 100%. Erhvervskunder med rating vil have en lavere risikovægt afhængig af ratingen.  

 

3.3 Markedsrisiko 
Ved markedsrisiko, bliver følgende tre ændringer implementeret: 

1) En afgrænsning mellem handels – og bankbogen 

En objektiv vurdering af handels- og bankbogen implementeres, så specifikke produkter er defineret til 

at have en særlig registrering. Et eksempel heri kan være et derivat, som en rente eller en valutaswap, 

der tidligere først var synlig på balancen ved ændringer i produktets markedsværdi. Med nye regler 

bliver det sværere at flytte interne handler uden skriftlig accept fra toppen af direktionen. Derudover 

skal handelsbordet i en markedsafdeling beskrive hvilke produkter de handler, samt hvilke 

kundesegmenter og deres risikolimits for handlerne.   

2) En ny standardiseret tilgang til opgørelse af markedsrisiko 

Via en SBA – Sensitivity Based Approach, skal banker være bedre til at kende følsomhederne for 

indholdet af deres markedsbeholdning i balancen. Baselkomiteen har identificeret, at banker er 

begyndt at tage højere risici og de er med positiv aktivudvikling for langt de aktivklasser som ejendom, 

aktie, obligationer og valuta, blevet belønnet med et solidt afkast. Med den nye metode, skal bankerne 

være bedre til at styre deres risiko med implementering af blandt andet: 

Delta, Vega og Gamma vektorer, og et Default Risk Charge koncept, hvor aktiver følger en ikke 

kontinuert bevægelse og har pludselige jump-to-default sandsynligheder.  

En anen risiko er illikviditet i stressede finansielle markeder, som komiteen imødekommer med en 

Residual Risk add on. Tillægget er middel til at holde mere kapital på eksotiske produkter som 

eksempelvis barrier options, weather options og spread options. Ud over at blive risikovurderet på 

normale parametre som beskrevet tidligere, bliver der lagt et tillæg som følge af illikviditeten i 

markedet og andre forhold som korrelationsrisiko og adfærdsrisiko ved det underlæggende aktiv. Et 

eksempel på korrelationsrisiko kunne være på en option på spredning i tillægget på en type 

obligationer. Lad os antage, at det er obligationer med rating BA. Hvis det viser sig, at debitorerne bag 

obligationerne er mere korrelerede end man havde regnet med (20 danske selskaber defaulter på 

samme tid grundet en force majeure begivenhed isoleret i Danmark), vil spread stige voldsomt og ude 

af proportion til obligationernes rating.  

Adfærdsrisiko er blandt andet en risiko, som ligger på danske realkreditobligationer. Det skyldes, at der 

ligger mere i en konvertering af en realkreditlån for en boligejer end en gevinst ved omlægning. Andre 

faktorer spiller ind for boligejeren som boligprisudvikling, omkostninger og boligejerens økonomi i 

forhold til godkendelse af nyt lån. Derfor er der usikkerhed i hvornår obligationerne indfries.  
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Banker der anvender SBA, vil til forskel fra den standardiserede metode, få opleve en reduktion i deres 

risikodækning af markedsrisikoen.  

 

3) En ny tilgang til interne modeller, hvor metoden Expected Shortfall anvendes. I dag anvendes 

hovedsageligt Value at Risk-beregninger til estimering af markedsrisikoen på porteføljen. Denne 

vurdering kan være misvisende i markeder med lav volatilitet. VaR beregningen har statistisk belæg, 

men halebegivenhederne fylder meget og kan i værste scenarie lukke en bank. I markeder med meget 

lav volatilitet undervurderes markedsrisikoen og banken holder da ikke nok kapital og kan blive 

eksponeret på likviditeten. Expected Shortfall måler det gennemsnitlige tab i halen af fordelingen og 

kan derfor i teorien være et mere præcist instrument til modellering af risici. 

 

3.4 Operationel risiko 
Ændringerne til operationel risiko ligger i, at alle interne modeller ikke længere må anvendes. Der er ved 

gennemgang af fem store bankers42 risiko og kapitalstyrringsrapporter 2016 ikke registreret, at nogen 

anvender andre opgørelsesmetoder end basisindikatormetoden og standardmetoden. Summen bliver, at 

nye regler ikke vil influere kapitalbelastningen i høj grad.  

En ny standardiseret model introduceres, som vil være baseret på en basisindikatormodel, der er afhængig 

af bankens indkomst og historiske tab43.  

Modellen er sat op som følgende: 

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑅𝑖𝑠𝑘 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 𝐵𝑢𝑠𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑖𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡 ∙ 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑒𝑟 

Business indikatoren er summens af bankens indtjening på forskellige områder og modellens anden del er 

en kapitalmæssig belastning for historiske tab. Internal loss multiplier er en funktion, der ikke kan blive 

mindre end et, men udgør forholdet mellem femten gange bankens gennemsnitlige tab over ti år og 

basisindikatoren.  

Der står afslutningsvis i dokumentet, at den nationale tilsynsmyndighed kan sætte model-parameteren ILM 

til et, under en række omstændigheder. Hvis det er tilfældet, vil lande med lave tab sandsynligvis slippe 

med mere lempelige kapitalomkostninger, så længe tilsynsmyndigheder er under samme overbevisning. 

Erhvervsminister Brian Mikkelsen offentliggjorde i lyset af annonceringen af de ny rammer, at Danmark vil 

blive ramt hårdt på trods af en sund finansiel sektor og lave tabstal, hvorefter han nedsatte en 

ekspertgruppe, der skulle give et solidt fundament for forhandlinger i EU44.  

Tankerne bag modellen er, at jo flere penge en bank tjener, desto mere kapital skal banken holde. Når 

banken har finansiel medvind, vil kapitalbelastningen stige tilsvarende, hvis tabene holder sig under 

historisk gennemsnit.  

 

                                                           
42 De fem banker i Danmark er: Danske Bank, Nordea, Nykredit, Jyske Bank og Sydbank 
43 BIS, High-level summary of Basel III Reforms, December 2017 p. 8.  
44 Pressemeddelelse fra Erhvervsministeriet 8/2-2018 – Basel-ekspertgruppe  
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3.5 Påvirkning i Danmark 
I forhold til kreditrisikoen har finansministeriet foretaget en beregning af det forventede omfang af 

ændringer til opgørelsen af risikovægtede poster for de største danske pengeinstitutter. I et notat udsendt 

af ministeriet 7/12-201745 skønnes det, at ændringerne vil medføre en stigning i kapitalkrav på mellem 31-

36% i forhold til i dag. Skønnet er en vurdering af gulvkravet på brugen af interne modeller og forskellige 

gæt på hvor opgørelsen af markedsrisiko lander. I scenariet med en forøgelse af kapital med 31% tages 

udgangspunkt i en reduktion af markedsrisiko på 35%, hvor der i beregningen for forøgelse af kapitalkrav 

med 36% regnes på en reduktion af markedsrisiko på 20%. 

Finanstilsynet har januar 2018 meddelt46, at danske banker viser tegn på forøget risikovillighed på netop 

interne modeller til opgørelse af risikovægte i hovedstadsområdet. Ved en gennemgang af unavngivne 

institutters IRB-modeller vurderer Nationalbanken, at vægtningen af ejendomspriser og 

adfærdsinformation fra kunder vægtes for højt i modellerne. 

Ovenstående er bekymring er et udtryk for, at en bank kan have en intern model, der er meget procyklisk – 

og derfor ikke har et output, der er retvisende for kreditrisikoen. Det betyder, at der i hovedstadsområdet 

har været voldsomme prisstigninger siden 2010 og at der på den baggrund har været meget lave tab og 

store faldt i gennemsnitlig belåning af ejendommene. Summen af de to effekter gør, at man i en intern 

model vil have en meget lille kapitalbelastning på lån til kunde med høj kunderating i hovedstadsområdet 

sammenlignet med resten af landet. Problemet kan ligge i, at de meget lave tab kan vende, hvis 

boligpriserne igen bevæger sig i nedadgående retning, hvilket giver overbelånte ejendomme for familier 

med i forvejen høj gæld.  

Nedenstående figur 3 er en opstilling af prisudviklingen for ejerboliger og restanceprocenten i 

hovedstadsområdet. Tallene er meget stærkt korrelerede, men viser at restanceprocenten er signifikant lav 

– delvist båret af store stigninger i boligpriserne, men også båret af en sund udvikling i samfundsøkonomien 

med høj beskæftigelse og vækst i BNP. Risikoen for at en debitor mister arbejdet er lav, og mister debitor 

indkomsten bliver individet hjulpet af stigende boligpriser, så de kan omlægge lån til afdragsfrihed og sælge 

uden tab. Hvis bankens tabsestimater og kundens PD sandsynlighed er baseret på en meget positiv trend, 

vil man underestimere risikoen for tab, når markedet vender igen.  

                                                           
45 http://em.dk/nyheder/2017/baselkomiteens-endelige-anbefalinger-offentliggjort 
46 Pressemeddelelse fra finanstilsynet, 15/1-2018 – For lav risikovægtning af boliglån i vækstområder 
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Figur 3 

 

Den operationelle risiko skal opgøres efter en ny metode, men da de fleste Danske pengeinstitutter i 

forvejen bruger lignende metoder, skønne des ikke at have stor effekt. Med det ny outputgulv på 72,5%, er 

det så forventet, at Danske institutter alt andet lige vil opleve et fald i den operationelle risiko på tæt på 

25%, hvis der korrigeres for fejlmargin i forhold til eksisterende modeller, der anvendes i dag.   

Særligt forholdet omkring erhvervskunder og den nye standardmetode, må forventes at koste danske 

banker kapital. Mange danske virksomheder er ikke store nok tik at have økonomi til rating med undtagelse 

af OMX C25-virksomhederne, hvorfor bankerne skal holde ekstra kapital på disse poster.  

 

3.6 Nykredit og Basel IV 
Nykredit anvender en avanceret-IRB metode til opgørelse af kreditrisiko. Ved brugen af en avanceret 

metode, opgør Nykredit selv alle inputparametre til kapitaludregningen med undtagelse af WCRD. Vi 

kommer ind på formlen og udregningen lidt senere. For at forstå ændringen af, at hvordan et kapitalgulv 

rammer Nykredit, opsættes parametre for udregning af kapitalkrav ved en maksimeringsfunktion, som 

fortæller om forskellen på de gamle og nye regler. 

Da Basel II blev introduceret juni 200447, som blandt andet omhandler muligheden for at bruge interne 

modeller til at opgøre kreditrisiko, indførte man samtidig nogle begrænsninger til opgørelsesmetoderne, så 

institutter via egne modeller kunne udregne mere retvisende risici i deres kreditporteføljer. Samtidig kunne 

institutter med lav risiko opnå en besparelse i form af eventuelt lavere kapitalkrav. Institutterne kunne nu 

anvende deres risikovægtede eksponeringer opgjort via IRB metoden så længe summen overstiger 80% af 

Basel I kravet via standardmetoden48. Kapitalkravet hidtil var 8%49 af risikovægtede aktiver hvoraf kun 2%-

points skal udgøres af egentlig kernekapital. De risikovægtede aktiver blev opgjort ud fra en 

standardmodel, hvor et realkreditlån til privatkunder har en risikovægt på 35%. 

                                                           
47 https://www.bis.org/publ/bcbsca.htm  
48 Basel-komitéen (2004), Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework 
49 Kilde: Andresen, Jørgen Just - Finansiel risikostyring 2. udg. 1.oplag s. 348 
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Der var (og er indtil nye krav er vedtaget på europæisk plan) således tale om følgende gulvkrav: 

𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑘𝑟𝑎𝑣 = max[(0,08 + 𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟𝑘𝑟𝑎𝑣 + 𝑠ø𝑗𝑙𝑒 𝐼𝐼) ∗ 𝑅𝐸𝐴𝐼𝑅𝐵  ;   0,8 ∗ 0,08 ∗ 𝑅𝐸𝐴𝑆𝑇𝐷𝑀] 

𝑅𝐸𝐴 = 𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑣æ𝑔𝑡𝑒𝑑𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟 

0,08 = 𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑠𝑘𝑟𝑎𝑣 

0,8 = 𝐵𝑎𝑠𝑒𝑙 𝐼 𝑔𝑢𝑙𝑣 

Figur 4 viser, at Nykredit i 2016 havde et kapitalkrav, der var et resultat af gulvet fra Basel I. Kapitalkravet 

fra Basel I var i 2016 stadig højere end ved opgørelse af intern rating baseret metode. I forbindelse med 

den gradvise implementering af Basel III, vil den interne modelanvendelse blive dyrere kapitalmæssigt, da 

Nykredit skal holde 17,5% af risikovægtede aktiver efter den interne model i 201950, mens de skal holde 8% 

efter standardmodellen. Denne transformation skete i 2016, hvor Nykredits interne metode blev ”dyrere”, 

som følge af diverse kapitalbuffere, hvorfor REA nu er defineret af egne modeller. I forhold til, at Nykredit  

har holdt kapital på baggrund af Basel I reglerne til 2016 skyldes, at de meget lave risikovægte på danske 

realkreditlån giver meget store kapitalbesparelser internationalt set. Det er kombinationen af et 

markedssystem med relativ stabil prisudvikling og lave tab på realkreditlån historisk set. 

I forhold til maksimeringsfunktionen, var der pr. 2016 følgende gældende for Nykredit.  

𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑘𝑟𝑎𝑣 = max[(0,08 + 𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟𝑘𝑟𝑎𝑣 + 𝑠ø𝑗𝑙𝑒 𝐼𝐼) ∗ 𝑅𝐸𝐴𝐼𝑅𝐵 ≤   𝟎, 𝟖 ∗ 𝟎, 𝟎𝟖 ∗ 𝑹𝑬𝑨𝑺𝑻𝑫𝑴] 

 

                                                           
50 Andresen, Jørgen Just - Finansiel risikostyring 2. udg. 1.oplag s. 351 

Figur 4 - Søjlediagram over output fra REA fra Basel I opgørelsesmetoden hhv. IRB-metoden 

 

Kilde: Konkurrencerådet – Konkurrencen på realkreditmarkedet, August 2017 s. 101 
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Basel IV gulvet er som tidligere nævnt landet på 72,5%, som et gulv under instituttets risikovægtede 

eksponeringer. Det giver nu Nykredit et kapitalgulv under følgende forudsætninger: 

𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑘𝑟𝑎𝑣 = 𝑚𝑎𝑥[(0,08 + 𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟𝑘𝑟𝑎𝑣 + 𝑠ø𝑗𝑙𝑒 𝐼𝐼)

∗ 𝑅𝐸𝐴𝐼𝑅𝐵  ; ((0,08 + 𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟𝑘𝑟𝑎𝑣 + 𝑠ø𝑗𝑙𝑒 𝐼𝐼) ∗ 𝑅𝐸𝐴𝑆𝑇𝐷𝑀 ∗ 72,5%) ] 

Det skal noteres, at det ved opgørelse af REA er nye regler gældende, hvorfor opgørelsesmetoden er en 

revideret opgørelsesmetode i forhold til tidligere. Det vil sige, at det ikke kun er bufferkrav+søjle II, der er 

forskellen, men også måden hvorpå REA udregnes. Tidligere var standardmetoden for en realkreditlån til 

private med en risikovægt på 0,35. Dette vil fremover være opgjort efter nye regler, hvilke vi kommer ind 

på.  

 

4. Baggrund for Basel III V. 2 
Som det fremgår af konsultationsdokumentet, er baggrunden for komitéens forslag og anbefaling om at 

begrænse brugen af interne modeller altså at  

- Forbedre sammenligningsgrundlaget på tværs af banker igennem en reduktion i variationen af 

risikoopgørelsesmetoder 

- Undgå brugen af interne modeller, der er for ”optimistiske” i forhold til vurderingen af 

risikoeksponeringen, og som kan få institutterne til at påtage sig for høje risici i opgangstider   

Vi vil nu se på hvilken udvikling samt hvilke begivenheder på de finansielle markeder, der kan være med til 

at understøtte komitéens argumenter. 

 

4.1 Risici under opsejling i den finansielle sektor 
D. 29. november 2017 udgav Danmarks nationalbank en ny analyse, som stillede skarpt på den aktuelle 

situation på de finansielle markeder. I analysen kunne man læse at institutternes ageren bar præg af øget 

risikovillighed generelt. At et penge- eller realkreditinstitut har højere udlånsvækst i en periode præget af 

højkonjunktur sammenlignet med en periode med lavkonjunktur er forventeligt. I et marked præget af lave 

renter og hvor institutterne set over en bred kam har kapitalmæssigt overskud er det naturligt at udlånet 

øges for at opnå et tilfredsstillende afkast. De største institutter i Danmark er ikke blot på mål i forhold til 

de gældende kapitalkrav men har også en betydelig overdækning. Selv I et hårdt stressscenarie vil de fleste 

institutter stadig have en tilfredsstillende overdækning og derfor er mange af institutterne begyndt enten 

at øge udlånet eller udlodningerne til ejerne. Det myndighederne er bekymret for, og som vi bl.a. vil 

komme mere ind på i afsnittet ’Europæiske banker i knæ’ er at der i de modeller, som bankerne opgør 

deres risiko på, er for stor risiko for at man undervurdere risiciene i de gode tider og at risiciene nu er på vej 

mod et niveau, som det vi så under den sidste finanskrise. 

      

4.1.1 Udlån til konjunkturfølsomme brancher stiger 
Mens realkreditudlån til erhverv er steget støt igennem en længere periode, begyndte bankernes udlån til 

erhverv at stige i 2014. Der er stor spredning på udlånsvæksten på tværs af bankerne, og nogle 

mellemstore banker øger udlånet markant og her er det især udlån til konjunkturfølsomme brancher, så 
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som ejendomshandel og udlejning, handel samt bygge- og anlægsvirksomhed, der driver væksten51. Mange 

banker melder at man har lempet kreditstandarderne de senere år, hvilket primært er sket ved at lempe 

kravene til gebyrer og margin, samt til sikkerhedsstillelse. Tendensen med at bankerne øger 

udlånseksponeringerne i perioder med økonomisk fremgang er alt andet lige med til at forstærke 

udsvingene i konjunkturerne. Effekten kan blive tydelig hvis kreditstandarderne lempes uforholdsmæssigt 

meget i en økonomi, som er overophedet, en situation der var indikationer på forud for finanskrisen. Dette 

kan betyde at der må strammes ekstra hårdt op når den økonomiske udvikling vender, hvilket kan være 

med til at forstærke den økonomiske tilbagegang52. 

 

4.1.2 Udlån til låntagere med høj GF stiger 
Siden 2013 har andelen af lån til husstande med høj gældsfaktor været stødt stigende. En høj gældsfaktor 

er når gælden overstiger 4 gange husstandens indkomst. Andelen er ikke på samme niveau som før 

finanskrisen, men trenden er kraftigt opadgående. Udviklingen er især udbredt i de større byer, s.f.a. 

kraftigt stigende boligpriser53.  

Man har med forskellige tiltag forsøgt at begrænse låntagernes sårbarhed. I 2015 indførte man f.eks. et 

krav om udbetaling på min. 5 % ved køb af ejerbolig. I 2016 kom der nye retningslinier for forsigtig 

kreditvurdering i vækstområder. Som bank skal man foretage stresstest af sine regnskaber for at sikre at 

man har kapital nok, også i dårlige tider. Med de nye retningslinier skulle låntagernes økonomi også 

stresstestes. Før hen skulle låntagere kreditvurderes ud fra at de som minimum kunne klare at servicere et 

fastforrentet realkreditlån med afdrag, også selvom låntageren måtte ende med at vælge et andet lån. De 

nye retningslinier betød at fremadrettet skulle låntagere som ønskede lån med variabel rente og som 

ønskede at købe bolig i vækstområde kreditvurderes hårdere end låntagere som ønskede fast rente. Dette 

var for at sikre at låntager stadig kunne blive boende hvis renten skulle stige til et niveau svarende til den 

faste rente + forskellen mellem den faste og variable rente. For at sikre at låntagere med høj gældsfaktor 

havde den fornødne robusthed skulle låntager derudover forblive solvent selvom boligpriserne faldt med 

10 % i tilfælde af gældsfaktor 4 og med 25 % hvis gældsfaktor > 5. Kunne man ikke det skulle 

kreditforeningen redegøre for lang tid der ville gå før belåningen ville være nedbragt til et acceptabelt 

niveau og give en udtømmende forklaring på hvorfor man på trods af overtrædelse af reglen alligevel valgte 

at godkende kunden. 

Og i 2017 indførte man så yderligere retningslinier i forhold til boligbelåning for husstande med høj 

gældsfaktor. Med retningslinierne begrænsede man lånemulighederne for låntagere med gældsfaktor over 

4 og en belåningsgrad over 60 %. Ændringen betød at låntagere som blev omfattet af reglerne, kun havde 

mulighed for at vælge enten fastforrentet lån med/uden afdragsfrihed eller F5 med afdrag. Låntagere med 

en gældsfaktor på f.eks. 3,5 og en belåning på 95 % var således ikke omfattet af begrænsningerne og kunne 

derfor som udgangspunkt frit vælge mellem instituttets forskellige låntyper54.  

                                                           
51 http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2017/11/Analyse-
Risici%20er%20under%20opbygning%20i%20den%20finansielle%20sektor.pdf – se s. 11 + figur 16 
52 http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2017/11/Analyse-
Risici%20er%20under%20opbygning%20i%20den%20finansielle%20sektor.pdf – se s. 12 
53 http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2017/11/Analyse-
Risici%20er%20under%20opbygning%20i%20den%20finansielle%20sektor.pdf – s. 16 + figure 25 
54 http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2017/11/Analyse-
Risici%20er%20under%20opbygning%20i%20den%20finansielle%20sektor.pdf – s. 17 boks 3 

http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2017/11/Analyse-Risici%20er%20under%20opbygning%20i%20den%20finansielle%20sektor.pdf
http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2017/11/Analyse-Risici%20er%20under%20opbygning%20i%20den%20finansielle%20sektor.pdf
http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2017/11/Analyse-Risici%20er%20under%20opbygning%20i%20den%20finansielle%20sektor.pdf
http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2017/11/Analyse-Risici%20er%20under%20opbygning%20i%20den%20finansielle%20sektor.pdf
http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2017/11/Analyse-Risici%20er%20under%20opbygning%20i%20den%20finansielle%20sektor.pdf
http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2017/11/Analyse-Risici%20er%20under%20opbygning%20i%20den%20finansielle%20sektor.pdf
http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2017/11/Analyse-Risici%20er%20under%20opbygning%20i%20den%20finansielle%20sektor.pdf
http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2017/11/Analyse-Risici%20er%20under%20opbygning%20i%20den%20finansielle%20sektor.pdf
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4.1.3 Kreditvækst kan komme pludseligt 
Udover at nye låntagere ofte omfattes af de nye regler er der også tendens til at eksisterende kunder i 

stigende omfang fanges af de samme begrænsninger, hvilket er en naturlig følge af de stigende boligpriser 

især i vækstområderne. Årene forud for den seneste finansielle krise var præget af stigende boligpriser og 

en betydelig kreditvækst. Ser man på hvordan kreditvæksten har udviklet sig de senere år vil man bemærke 

at stigningen i gælden for eksisterende og nye låntagere er blevet opvejet af faldet i gælden hos kunder, 

som nedbringer deres gæld. S.f.a. de senere års kraftige stigning i boligpriserne og den begrænsede 

kreditvækst er der således opbygget en pæn friværdi rundt omkring i de danske hjem, friværdier, som i 

årene op til den seneste krise blev belånt i højere og højere grad55. Hvis kunderne begynder at benytte sig 

af de stigende friværdier, kan der således ske en kraftig kreditvækst, som kan komme ganske pludseligt. 

 

4.1.4 Højere volumen i avancerede produkter 
Der er mange forskellige meninger omkring hvad der var skyld i at det gik så galt som det gjorde under 

finanskrisen. Mange er dog enige om at det er svært for ikke at sige umuligt at udpege en enkelt årsag, som 

værende den eller det der ledte til finanskrisens udbrud, primært fordi krisen ramte de enkelte markeder 

med forskellig styrke. En del af finanskrisens følger kan således forklares med baggrund i internationale 

begivenheder og en anden del med baggrund i nationale begivenheder. En af de tendenser, som var 

udbredt op til finanskrisen og som mange har peget på som værende en af de primære årsager til at 

finanskrisen ramte internationalt var den store udbredelse af strukturerede produkter. Vi skal ikke her 

komme ind på de forskellige typer af strukturerede produkter der findes på markedet, men blot fremhæve 

en enkelt som var en del af årsagen til at kredittab på det amerikanske boliglånsmarked under finanskrisen 

kunne sprede sig og blive til en global finanskrise56.      

I en CLO57, som er det produkt vi her vil fremhæve, inddeler banken sine lån i trancher58 efter risiko. Denne 

ompakning af bankens lån gør det muligt at ’slanke’ sin balance så der skabes plads til nye udlån. En bank, 

som får en henvendelse fra en god kunde, men hvor limit for forretningsomfanget allerede er nået kan ved 

udstedelse af en CLO sælge noget af risikoen fra hvorved der skabes plads til at lave nye forretninger og 

fastholde den gode relation med kunden59. I årene op til finanskrisen boomede udstedelsen af CLO’er på 

det amerikanske marked. Fra 1997 til 2007 steg den årlige udstedelse af CDO (CLO’er er en afart heraf) fra 

17 mia. $ til over 500 mia. $60. Heraf udgjorde CLO’er ca. 50 mia. $ (dvs. 10 %). Mange investorer havde 

meget vanskeligt ved at gennemskue produkterne men købte dem alligevel. Mange af de lån man havde 

ompakket var såkaldte Subprime-lån, men fordi CLO’en bestod af mange lån, opfattede ratingbureauerne 

dem som sikre og gav dem en høj rating. Man overså bare at den systemiske risiko er højere på denne 

                                                           
55 http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2017/11/Analyse-
Risici%20er%20under%20opbygning%20i%20den%20finansielle%20sektor.pdf – s. 15 + figure 24 
56 http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2017/11/Analyse-
Risici%20er%20under%20opbygning%20i%20den%20finansielle%20sektor.pdf – s. 6 
57 Collaterized Loan Obligation 
58 Typisk deles lånene op i 4 trancher – Senior Mezzanin, Junior og Equity – lånenes rating og mængden af lån i hver 
tranche fastsætter banken i samarbejde med et ratingbureau. De mest sikre trancher købes typisk af forsikrings- og 
pensionsselskaber. Egenskaberne ved en CLO kan sammenlignes lidt med et havevandfald. Afkast kommer oppefra og 
ned, dvs. først når alle i den bedste tranche har fået det cash flow de er blevet lovet, begynder investorerne i den 
næste tranche at få deres penge osv. Tab opstår således nedefra og op.  
59 Strandgaard, Ulrik (2017), plancher fra seminar i corporate finance om erhvervsobligationer – slide 23 
60 Luo, Tang, Wang (2008): “A Little Knowledge Is A Dangerous Thing: Data History, Model uncertainty and CDO (Mis) 
pricing” s. 4 

http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2017/11/Analyse-Risici%20er%20under%20opbygning%20i%20den%20finansielle%20sektor.pdf
http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2017/11/Analyse-Risici%20er%20under%20opbygning%20i%20den%20finansielle%20sektor.pdf
http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2017/11/Analyse-Risici%20er%20under%20opbygning%20i%20den%20finansielle%20sektor.pdf
http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2017/11/Analyse-Risici%20er%20under%20opbygning%20i%20den%20finansielle%20sektor.pdf
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låntype end andre lån61. Da finanskrisen ramte og subprime-låntagere røg med i faldet førte dette til 

massive økonomiske tab både i USA og Internationalt.  

I investorernes søgen efter afkast i et marked præget af lave renter er efterspørgslen efter CLO’er vokset 

markant siden 2009. Det skønnes at udstedelserne har nået et niveau på over 200 mia. $ om året, altså 4 

gange så meget som i 200762.  

I et marked der længe har været præget af lav volatilitet kan man frygte om bankerne og investorerne 

undervurderer risiciene ved disse produkter og burde udvise større forsigtighed63.  

 

4.2 Europæiske banker i knæ 
Bankerne har generelt sænket deres kapitalkrav med interne modeller – men kapitalgrundlaget har vist sig 

ikke at være tilstrækkeligt for nogle europæiske banker. 

Banco Popular, Spaniens 5. største bank med udlån for over 100 mia. dollars, blev erklæret konkurs i juni 

2017 og solgt til Banco Santander for det symbolske beløb af blot 1 euro64. Grobunden for Banco Populars 

problemer blev lagt i årene hvor Spanien generelt oplevede fremgang på boligmarkedet. Spaniens 

boligmarked voksede kraftigt i årene op til finanskrisen s.f.a. en kombination af lave renter og skattefradrag 

på boliglån. Faktisk skete der en fordobling i kvadratmeterpriserne i perioden 2000 til 2008. Byggesektoren 

var i denne periode en af de største bidragsydere til spansk økonomi og spanierne følte sig samtidig 

motiverede til at investere i fast ejendom s.f.a. lave renter, skattemæssige fordele65 og gunstige 

lånevilkår66. Dette var med til at booste udlånsvæksten for de spanske banker. Omkring 2006 udgjorde den 

spanske banksektors boligudlån 21,83 % af bankernes samlede balance – næsten dobbelt så meget som de 

lande man sammenlignede sig med67. 

I 1. kvartal 2008 rammer finanskrisen og vender udviklingen på det spanske boligmarked, som fra toppen i 

2008 til bunden i 1. kvartal 2014 falder med ca. 30 %68. Til sammenligning faldt boligmarkedet herhjemme 

med knap 20 % i samme periode. 

Omtrent 20 % af spanierne var på daværende tidspunkt, altså da krisen ramte, ansat på tidsbegrænsede 

kontrakter69 hvorfor det var relativt enkelt for virksomhederne at afskedige medarbejderne eller blot 

undlade at forlænge aftalerne når kontrakten udløb70. Effekten heraf var at ledigheden steg betydeligt71. Da 

                                                           
61 ’Finansiel Risikostyring’ af Jørgen Just Andresen, 2. udgave - se s. 154 
62 http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2017/11/Analyse-
Risici%20er%20under%20opbygning%20i%20den%20finansielle%20sektor.pdf – s. 6 + figure 7 
63 http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/187974/artikel.html  
64 https://finans.dk/investor/ECE9634156/kriseramt-bank-blev-solgt-for-1-euro-der-er-nervoesitet-omkring-bankerne-
i-sydeuropa?ctxref=ext  
65 I Spanien fik man 15 % i rentefradrag og ved udlejning af boligen skulle man kun betale skat af 50 % af indtægten 
(den anden halvdel var skattefri) 
66 https://www.danskerhverv.dk/siteassets/mediafolder/downloads/markedsrapporter-aktuelle/Spanien - s. 1 
67 https://www.cairn.info/revue-journal-of-innovation-economics-2010-2-page-49.html - Table 2 
68 http://www.nykredit.dk/laanudland/info/boligprisudvikling.xml  
69 En tidsbegrænset kontrakt er, i modsætning til en permanent kontrakt, en kontrakt, der løber i en begrænset 
periode fx 6 måneder. Anvendelsen af tidsbegrænsede kontrakter steg markant efter en arbejdsreform i 1984 øgede 
mulighederne for brugen af disse. 
70 En ansat på en permanent kontrakt, som bliver opsagt uretmæssigt, har ret til op til 33 dage med fuld løn pr. 
ansættelsesår, mens en ansat på en tidsbegrænset kontrakt kun har ret til 9 dage. 
71 https://www.danskerhverv.dk/siteassets/mediafolder/downloads/markedsrapporter-aktuelle/Spanien - s. 1 

http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2017/11/Analyse-Risici%20er%20under%20opbygning%20i%20den%20finansielle%20sektor.pdf
http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2017/11/Analyse-Risici%20er%20under%20opbygning%20i%20den%20finansielle%20sektor.pdf
http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/187974/artikel.html
https://finans.dk/investor/ECE9634156/kriseramt-bank-blev-solgt-for-1-euro-der-er-nervoesitet-omkring-bankerne-i-sydeuropa?ctxref=ext
https://finans.dk/investor/ECE9634156/kriseramt-bank-blev-solgt-for-1-euro-der-er-nervoesitet-omkring-bankerne-i-sydeuropa?ctxref=ext
https://www.danskerhverv.dk/siteassets/mediafolder/downloads/markedsrapporter-aktuelle/Spanien
https://www.cairn.info/revue-journal-of-innovation-economics-2010-2-page-49.html
http://www.nykredit.dk/laanudland/info/boligprisudvikling.xml
https://www.danskerhverv.dk/siteassets/mediafolder/downloads/markedsrapporter-aktuelle/Spanien
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mange spaniere nu stod uden arbejde blev det betydeligt vanskeligere for folk at servicere deres 

gældsforpligtelser med det til følge at bankernes andele af såkaldte non-performing-loans (NPL) steg 

markant. Et non-performin-loan er et lån, hvor default, dvs. debitor er 90 dage bagud med sin termin, 

enten er indtruffet eller er meget tæt på at indtræffe72. Fra 2007 til 2013 steg den gennemsnitlige andel for 

alle banker fra 0,89 % til 9,4 % - altså næsten en 10-dobling – og for Banco Popular fra 1,66 % til 14,31 % - 

se figur 5. 

Figur 5  

 

Problemerne med dårlige lån hobede sig op og i 2016 kunne Banco Popular rapportere et negativt resultat 

på 3,5 mia. euro, s.f.a. af dårlige lån og dets NLP-ratio steg nu til 14,91 % fra 12,68 % året før73.    

I et interview til NBC uddyber Daragh Quinn, europæisk bank analytiker hos KBW, problemerne for Banco 

Popular. 

Mange spanske banker har været i knæ s.f.a. den økonomiske krise, men i modsætning til mange af de 

andre spanske banker, som har været udfordret, har Banco Popular haft begrænset fremgang trods stor 

tilførsel af kapital.  

Derudover har man ikke formået at nedbringe beholdningen af NPL i samme omfang som andre spanske 

banker. Ydermere har man haft en meget høj LGD (low coverage) og et lavt kapitalberedskab (low on 

capital)74. Banken havde i marts 2017 en egentlig egenkapital på blot 7,33 % hvilket lå betydeligt under 

dens konkurrenter. 

Analytikere estimerede at banken havde behov for at få tilført 4 mia. euro i ny egenkapital hvis man skulle 

overleve. På daværende tidspunkt havde banken en markedsværdi på 2,9 mia. euro75. 

                                                           
72 Art. 178 i CRR 
73 https://www.ft.com/content/c1a328fe-2876-3940-aedd-7f5874f8d671 – afsnit 9 
74 https://www.cnbc.com/video/2016/05/27/whats-gone-wrong-at-banco-popular.html  
75 https://www.ft.com/content/c1a328fe-2876-3940-aedd-7f5874f8d671 – afsnit 3 
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Banken oplevede efterfølgende et regulært bankrun76. Som følge af den manglende likviditet fik banken 

sværere og sværere ved at overholde sine forpligtelser over for dets kreditorer. 

I juni 2017 fik banken tilført 4 mia. dollars i akut nødhjælpskapital fra den spanske centralbank. Efter 2 dage 

var pengene væk – flere investorer havde benyttet lejligheden til at få deres penge ud. 

ECB, som havde Banco Popular under skærpet tilsyn, udtalte kort tid efter: 

“The significant deterioration of the liquidity situation of the bank in recent days led to 

a determination that the entity would have, in the near future, been unable to pay its 

debts or other liabilities as they fell due,” 

Man vurderede at banken var ”falling or likely to fall” og overdrog banken til SRB. 

Deres opgave består i at tilvejebringe banker som ECB vurderer er på vej ned eller viser tydelige tegn på at 

være på vej ned med mindst mulig involvering fra statskassen og med mindst mulige tab for indskyderne. 

De tab der opstår kanaliseres således at de absorberes af dem der har stillet risikovillig kapital til rådighed, 

begyndende med dem der står først i køen til at absorbere tab, dvs. aktionærerne, således at tabene opstår 

nedefra og op. 

Efter blot 24 timer var selskabet blevet solgt til Banco Santander for et symbolsk beløb på 1 euro.   

Modellen med SRB er efterfølgende blevet rost for at virke hurtig og effektivt uden at så meget som én 

indlåner (depositor) eller seniorkreditor led tab. 

Men myndighederne har også fået kritik. Den går bl.a. på at myndighederne medvirkede til at give et 

”lysere” billede af bankens situation end det var tilfældet. I 2016 lavede Banco Popular, i samarbejde med 

den europæiske tilsynsmyndighed EBA, en stress-test af banken. Resultatet af testen viste at Banco Popular 

aktuelt havde en egentlig egenkapital på 10,2 % og på 6,6 % i et stress-scenarie77. I foråret 2017 var 

bankens egenkapitalbeholdning imidlertid forsvundet som dug fra solen – nærmest over en nat.  

Et andet kritikpunkt går på at kravet til den såkaldte leverage ratio, hvor man sætter bankens egentlige 

egenkapital i forhold til dens samlede aktiver, er for lempeligt. I USA er det et krav at bankerne har en 

leverage ratio på minimum 5, mens de europæiske myndigheder først nu har fastsat et krav for leverage 

ratio for europæiske institutter. Kravet trådte i kraft pr. 01. januar 2018 og lyder på blot 3%.  

Førnævnte stress-test af Banco-popular, før den store kapitalflugt, viste at banken, i et stress-scenarie ville 

have en leverage ratio på 3,99. 

Som vi har været inde på, medførte den finansielle krise en markant forøgelse af ledigheden i Spanien, med 

det til følge at låntagerne fik vanskeligere ved at betale deres gæld. 

Ifølge professor i økonomisk struktur Santiago Niño Baccera, der i sin bog ’El crash del 2010’ fra 2009 bl.a. 

giver en forklaring på årsagerne til krisens opståen, er der nogle helt fundamentale problemer ved det 

spanske arbejdsmarked, og som i den grad har været med til at ligge grobunden for at krisen ramte så hårdt 

i Spanien. 

                                                           
76 https://www.nytimes.com/2017/06/23/business/lessons-from-the-collapse-of-banco-popular.html – se afsnit 13 
77 http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1519983/EBA_TR_ES_80H66LPTVDLM0P28XF25.pdf  

https://www.nytimes.com/2017/06/23/business/lessons-from-the-collapse-of-banco-popular.html
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1519983/EBA_TR_ES_80H66LPTVDLM0P28XF25.pdf


2. maj. 2018 HD(F) Micki Preuss Jensen 
  Thomas Marco Leth 

Side 28 af 96 
 

For det første, og som vi tidligere har været inde på, var en stor del af spanierne ansat på tidsbegrænsede 

kontrakter. Mange spanske unge havde derfor vanskeligt ved at finde arbejde, da dem der er ansat på 

tidsbegrænsede kontrakter typisk, også er dem der ’står yderst på kanten’ når der skal skæres ned. 

For det andet var produktiviteten i Spanien meget lav. At produktiviteten eller effektiviteten er lav, vil sige 

at spanierne (lønmodtagerne) i gennemsnit er længere tid om at producere en vare end arbejdere i andre 

lande. Baccera eksemplificere dette i sin bog ved at den mængde vare som en spanier producerede i 2005 

lå på niveau med den tid det tog en person i Sverige at producere den samme mængde vare tilbage i 1973. 

Baccera nævner at en af årsagerne til den lave produktivitet er at mange firmaer i Spanien er meget 

konservative og tager derfor ikke skridt til at udvikle/afprøve nye måder at udvikle medarbejdernes 

produktivitet.  

For det tredje har man i Spanien i årene op til boligmarkedets nedtur, fokuseret meget på byggeri og den 

kraftige ekspansion førte til at også mange ufaglærte kom i arbejde, hvilket selvfølgelig er en god ting, men 

da efterspørgslen efter boliger raslede ned og byggebranchen fulgte med, stod de ufaglærte uden jobs og 

havde meget svært ved at få arbejde igen. Dermed stiger PD sandsynligheden betydeligt, hvilket efter IRB-

metoden betyder at der skal sættes yderligere kapital til sikkerhed, dvs. udgiften ved at have lånet på 

bøgerne stiger. Der opbygger sig således en beholdning af ’giftige’ lån, lidt som det var tilfældet med Sub-

prime krisen i USA. En af udfordringerne i Spanien var at man havde opbygget en økonomi, som var meget 

smalt funderet, hvilket skal forstås ved at man i høj grad havde fokuseret på boligmarkedet og derved 

havde man gjort sig særligt sårbar over for udsving i boligpriserne. 

I et pengeinstitut skelner man, både ved opgørelse af kreditrisiko og markedsrisiko, mellem systematisk og 

usystematisk risiko. Hvor usystematisk risiko78 kan bortdiversificeres/mindskes ved at sprede risikoen på 

tilstrækkeligt mange låntagere kan systematisk risiko79 ikke fjernes. Til private udgør usystematisk risiko 

typisk størstedelen af risikoen80, men det er ikke altid tilfældet. I Spanien var man meget afhængig af at det 

gik godt på boligmarkedet. Da så markedet pludselig kollapsede og folk stod uden arbejde fjernede man 

således grundlaget for at de kunne betale gælden tilbage. Ved at opbygge en stor eksponering over for 

boliglån i perioden op til krisen havde man således gjort sig ekstra sårbar over for fald i boligpriserne.  

En bank som benytter IRB-metoden til at opgøre kapitalkravet kan beregne tabssandsynligheden på et lån 

hvor der enten tages højde for den nuværende økonomiske situation eller der ses på den gennemsnitlige 

sandsynlighed gennem en hel økonomisk cyklus81. Ser man udelukkende på den nuværende økonomiske 

situation er der således stor risiko for procyklikalitet, dvs. at man i de gode tider undervurderer den reelle 

risiko og at risikoappetitten derfor bliver for stor. Da der kan være meget stor forskel i bankernes interne 

modeller og hvorledes man opgør PD, kunne det derfor være med til at underbygge komitéens argumenter 

for et gulvkrav at der ved standardmetoden ikke er de samme diversifikationsmuligheder. 

Vi kan dermed konkludere at Kapitalbuffere og krav til egenkapitaldækning, ikke har været nok til at 

bremse kollapset af Banco Popular, der har tager for meget risiko. Med en kombination af høj systematisk 

                                                           
78 Usystematisk risiko er risiko der knytter sig til den enkelte låntager og som kun sjældent har at gøre med den 
økonomiske konjunktur. Det kan f.eks. være at låntager bliver skilt, rammes af invaliditet etc. 
79 Systematisk risiko er risikoen for at der sker ændringen i økonomien generelt med øget tabsrisiko til følge. Et 
eksempel herpå er finanskrisen. 
80 ’Finansiel Risikostyring’ af Jørgen Just Andresen, 2. udgave - se s. 154, figur 7.3 
81 ’Finansiel Risikostyring’ af Jørgen Just Andresen, 2. udgave - se s. 154 
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risiko og høj gearing, vil det kunne ske igen. Derfor anbefaler komiteen at skrue ned for denne risiko ved at 

holde mere kapital. 

Banco Popular er desværre ikke en enlig svale. Mange italienske og portugisiske82 banker har været i knæ 

siden krisen ramte. Monte dei Paschi di Siena, verdens ældste bank og Italiens 4. største, har ligesom 

mange andre italienske banker, længe haft problemer med stigende non-performing loans. Problemerne 

førte bl.a. til at banken i 2. kvartal 2017 kunne indberette et tab på 19,6 mia. kr. Banken fik efter måneders 

forhandling med EU’s tilsynsmyndighed tilført 50,5 mia. kr. for at styrke solvensen, hvoraf halvdelen kom 

fra den italienske stat. Efter kapitalindsprøjtningen steg bankens CET1 til 15,4 % og ifølge Finans kilder ville 

CET1 have været blot 1,5 % i august 2017 hvis man ikke havde fået tilført kapital83. 

2017 blev også året hvor 2 af Italiens største banker, Banco Popolare di Vicenza og Veneto Banca, 

kollapsede og resterne overdraget til Gruppo Intesa Sanpaolo, en anden af Italiens største banker, for 1 €84. 

Fundamentet for de to bankers problemer blev, ligesom for Banco Popular, lagt i årene op til den finansielle 

krise. Begge banker var stærkt forankret i den italienske region Veneto. En analyse af Banco Popolare di 

Vicenza’s og Veneto Banca’s årsrapporter for 2014 viser at hhv. 39 %85 og 29,6 % af deres respektive 

låneportefølje kunne allokeres til Veneto. Begge banker oplevede kraftige stigninger i andelen af ”dårlige” 

lån (NPL-ratio) hvilket især begrænset risikospredning og manglende overholdelse af bankens kreditpolitik 

har fået skylden for86. Bankernes kollaps har samlet set kostet aktionærerne 20 mia. euro. hvoraf en større 

del af disse er private investorer. 

Ligesom casen med Banco Popular, viser nedturen for de 2 italienske banker hvordan høj risikoopbygning i 

år med vækst og høj eksponering over for enkelte markeder eller kundegrupper at kapitalberedskabet ikke 

har været tilstrækkeligt til at standse et kollaps.    

Men vi behøves faktisk ikke at bevæge os meget længere sydpå end til Tyskland for at finde en bank af 

betydelig størrelse, som er i store vanskeligheder. 

Deutsche Bank, en af verdens største finansielle institutter, har haft mere end svært ved at komme tilbage 

på sporet efter finanskrisen. Fra maj 2007 til juli 2016 faldt aktiekursen fra 152,28 $ til 12,60 $ pr. aktie 

svarende til et fald på 92 % - det laveste niveau i over 30 år87. Problemerne for Deutsche Bank kan spores 

tilbage til perioden hvor banken begyndte at satse aggressivt som investeringsbank. Høj risikoappetit, 

medarbejderincitamentsprogrammer, som fremmede kortsigtet fremfor langsigtet vækst og mangelfuld 

kontrol med interne procedurer bør nævnes som nogle af byggestenene for risikoopbygningen i denne 

periode. F.eks. havde man meget fokus på bonusaflønning. I perioden 1995 til 2016 tjente aktionærerne 17 

mia. $88 mens man over samme periode betalte bonusser for i alt 71 mia. $89. Udfordringen med 

bonusaflønning som incitamentsprogram er at ledelsen belønnes når der er vækst, men ”straffes” ikke ved 

                                                           
82 https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-08-07/portugals-espirito-santo-banking-dynasty-collapses  
83 https://finans.dk/live/erhverv/ECE9783067/italiensk-krisebank-taber-196-mia-kr-paa-tre-maaneder/?ctxref=ext  
84 https://www.thetimes.co.uk/article/italian-banks-sold-for-1-nxfhmf9xz  
85 https://www.popolarevicenza.it/bpvi-web/data/bpvi/en/financialData/Annual-Report-2015/Download-Annual-
Report-2015/allegato/annual_report_2015.pdf  s. 97 
86 https://sevenpillarsinstitute.org/wp-content/uploads/2017/11/Veneto-Crisis-Banking-final-EDITED.pdf - se s. 38, 
afsnit: 1.2 
87 https://www.equities.com/news/here-s-a-timeline-of-deutsche-bank-s-epic-collapse  
88 Når udbytter, aktietilbagekøb og øget aktiekurs er modregnet med kapitaltilførsel 
89 https://www.ft.com/content/60fa7da6-c414-11e7-a1d2-6786f39ef675  

https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-08-07/portugals-espirito-santo-banking-dynasty-collapses
https://finans.dk/live/erhverv/ECE9783067/italiensk-krisebank-taber-196-mia-kr-paa-tre-maaneder/?ctxref=ext
https://www.thetimes.co.uk/article/italian-banks-sold-for-1-nxfhmf9xz
https://www.popolarevicenza.it/bpvi-web/data/bpvi/en/financialData/Annual-Report-2015/Download-Annual-Report-2015/allegato/annual_report_2015.pdf
https://www.popolarevicenza.it/bpvi-web/data/bpvi/en/financialData/Annual-Report-2015/Download-Annual-Report-2015/allegato/annual_report_2015.pdf
https://sevenpillarsinstitute.org/wp-content/uploads/2017/11/Veneto-Crisis-Banking-final-EDITED.pdf
https://www.equities.com/news/here-s-a-timeline-of-deutsche-bank-s-epic-collapse
https://www.ft.com/content/60fa7da6-c414-11e7-a1d2-6786f39ef675
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tab90. Dermed får ledelsen et incitament til at påtage sig en større risiko end man ellers ville have gjort, 

hvilket fører til at fokus flyttes til høj kortsigtet vækst fremfor stabil langsigtet vækst. Da krisen ramte, 

begyndte mange af investeringerne at give bagslag og i dag ’slikker’ man stadig sårene efter krisen. 

Derudover har skandalerne væltet ned over banken med flere bøder til følge. 

En af skandalerne går på at man tilbage i 2009 skjulte et tab på over 12 mia. $ for at undgå statslig 

indgriben91.  

Indenfor de senere år har man ved bankens nye CEO John Cryan gennemført en lang række besparelser, 

bl.a. s.f.a. bøderne, herunder reduktion i medarbejderantallet, frasalg af aktiver mv. og gjort op med flere 

af fortidens fejltrin, herunder den obskure bonusmentalitet. 

I forhold til Deutsche Banks kapitalberedskab har man også været særdeles udfordret indenfor de senere 

år. I juni 2016 fejler Deutsche Bank igen FED’s stress test og klarer sig kun lige igennem ECB’s stress test. 

Dog påpegedes det af analytiker for Credit Suisse Jon Peace i en rapport fra september 2016 at Deutsche 

Banks CET1 lå under ECB’s fulde minimumskrav på 12,25 %. Ifølge rapporten havde Deutsche Bank en CET1 

på 10,9 %92.  

 

4.3 Prisfastsætning af kapital 
Som vi tidligere har været inde på, er fordelen ved IRB-metoden at banker med lave tabssandsynligheder 

på deres aktiver skal holde mindre kapital sammenlignet med banker der bruger standardmetoden. Som vi 

også har været inde på, kan lav markedsvolatilitet kombineret med brug af IRB-metoden føre til at 

bankerne øger deres udlån uforholdsmæssigt meget i perioder med økonomisk vækst, hvilket kan føre til at 

den økonomiske opbremsning bliver forstærket når økonomien vender, fordi bankernes holder for meget 

igen med udlån s.f.a. øgede PD-sandsynligheder. Fra myndighedernes side har man forsøgt at øge 

robustheden i den finansielle sektor ved at stille større krav til bankernes kapital bl.a. ved at implementere 

en modcyklisk kapitalbuffer, som skal sikre at bankerne i gode tider opbygger kapital som senere kan 

frigives når den økonomiske udvikling skifter. Jo mere kapital der holdes jo mindre sårbar bliver bankerne 

og dermed økonomien over for udsving i konjunkturen. Omvendt gælder at jo mere kapital en bank skal 

holde, jo mindre udlån kan banken foretage og da udlån er den måde hvorpå bankerne i høj grad bidrager 

til væksten i samfundet vil lavere udlån alt andet lige sætte en dæmper på væksten. Den kapital som en 

bank skal holde, er m.a.o. ikke gratis. Dels kræver kapitalindskyderne et afkast for at stille kapitalen til 

rådighed og dels kunne banken have lånt flere penge ud hvis de ikke skulle tilbageholde kapitalen. Ifølge 

nogle af grundlæggerne indenfor moderne kapitalstrukturteori, Miller og Modigliani, vil faldende gearing 

medføre at kapitalomkostningerne falder, hvilket altså skulle være med til at gavne instituttet. Vi vil nu se 

nærmere på mekanismen bag denne teori og om man på baggrund af udviklingen i prisen på kapital i 

Nykredit, han konkludere hvorvidt teorien holder i praksis. På baggrund af resultatet vil vi konkludere 

hvilken effekt de nye Basel krav forventes at få for prisen på kapital. 

 

                                                           
90 Bonus virker ikke modsat 
91 https://www.equities.com/news/here-s-a-timeline-of-deutsche-bank-s-epic-collapse  
92 https://www.cnbc.com/2016/09/28/deutsche-bank-crisis-explained.html  

https://www.equities.com/news/here-s-a-timeline-of-deutsche-bank-s-epic-collapse
https://www.cnbc.com/2016/09/28/deutsche-bank-crisis-explained.html
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4.3.1 Kapitalstrukturteori: Miller og Modigliani 
For at forklare hvordan værdien af en virksomhed og ikke mindst prisen på kapital afhænger af hvordan 

virksomhedens kapitalstruktur er sammensat fremlagde Miller og Modigliani, MM, eksempler herpå ud fra 

forskellige forudsætninger omkring markedsforholdene. 

Vi vil ikke her bruge så meget tid på betydningen af kapitalstrukturen for værdien af virksomheden, men i 

stedet se mere på hvad kapitalstrukturen betyder for prisen på kapital, dvs. både gæld og egenkapital, 

hvoraf prisen på sidstnævnte altså bør falde i takt med at bankens polstring øges. 

 

4.3.1.1 Selskabsskat og konkursomkostninger 

Det MM scenarie vi i det følgende vil tage udgangspunkt i, er MM scenarie III, dvs. hvor der både tages 

højde for selskabsskat og konkursomkostninger. 

Når vi her taler om konkursomkostninger skal forstås både direkte og indirekte konkursomkostninger. 

Ved direkte konkursomkostninger forstås: 

• Juridiske og administrative omkostninger til 3. part 

Ved indirekte konkursomkostninger forstås: 

• Forringet drift fordi fokus flyttes fra at lede virksomheden til at undgå konkurs 

• Fald i omsætning da kunderne vil holde sig væk for at undgå problemer med garantier, reparationer 

osv. 

• Potentielle investeringer med NPV > 0 droppes til fordel for øget likviditet nu og her 

• Aktiver sælges under markedspris 

• Høj gældsandel kan føre til at der vælges mere risikobetonede (volatile) investeringer hvis der er 

større sandsynlighed for overlevelse 

I nedenstående figur har vi forsøgt at vise hvilken effekt kapitalstrukturen har for hhv. prisen på 

fremmedkapital og egenkapital. 

Figur 6 

  

  

𝑅𝑒𝑘
𝑈  er afkastkravet til egenkapitalen i en ugearet virksomhed og 𝑅𝑒𝑘 er afkastkravet til egenkapitalen i en 

gearet virksomhed. Jo længere ud på linien vi bevæger os jo højere bliver gældsandelen / den finansielle 
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risiko vist ved forholdet 
𝐹𝐾

𝐸𝐾
, og jo højere bliver afkastkravet til egenkapitalen. Det logiske ræsonnement bag 

denne sammenhæng er at aktionærerne, som er de første til at absorbere tab vil søge sig kompenseret for 

den øgede risiko i form af en risikopræmie. Risikopræmien vil netop være den der opvejer den forhøjede 

risiko. Som vi vil komme tilbage til senere, vil afkastkravet til egenkapitalen altid være højere end 

afkastkravet til fremmedkapitalen, da aktionærerne løber den højeste risiko. I en on-going concern skal 

kreditorerne have renter i såvel gode som dårlige tider, men i dårlige tider kan ledelsen vælge at begrænse 

udbyttebetalingen til aktionærerne. Og I en konkursramt virksomhed er aktionærerne de sidste der får 

deres penge og måske er der intet tilbage når de foranstående kapitalindskydere har fået deres.  

Set fra kreditorernes synsvinkel vil gældsandelen også have betydning for prisen på den kapital de stiller til 

rådighed. Til at begynde med vil prisen, dvs. renten, ikke ændre sig. Denne tendens vil fortsætte indtil 

virksomheden opnår den optimale kapitalstruktur som i figuren er symboliseret ved 
𝐹𝐾∗

𝐸𝐾
.  

Den optimale kapitalstruktur i MM scenariet er der hvor 1 kr. mere i gæld vil opvejes af øgede 

konkursomkostninger. Derefter vil kreditorerne begynde at kræve et højere afkast som kompensation for 

den forhøjede risiko. Ræsonnementet her er at ved virksomhedens konkurs skal kreditorerne stå tilbage for 

de direkte konkursomkostninger og som vi tidligere var inde på dækkede over juridiske og administrative 

omkostninger til 3. mand. Under denne type omkostninger hører bl.a. udgifter til kurator, advokat etc. Da 

denne type ”kreditorer” skal have deres penge først øger det således kreditorernes risici hvis virksomheden 

får en for høj gearing. 

Kendes gældsandelen, afkastkravet til hhv. EK og FK og selskabsskatten kan vi beregne virksomhedens 

gennemsnitlige kapitalomkostninger, også kaldet WACC93.  

Vi vil nu se nærmere på hvordan Nykredits gennemsnitlige kapitalomkostninger har udviklet sig i perioden 

fra man begyndte at seriøst at overveje en børsnotering og frem til nu for at se om den øgede polstring har 

haft den ønskede effekt. 

4.3.1.2 WACC 

Med baggrund i Nykredits regnskaber for 2014-2017 har vi beregnet de enkelte parametre, som indgår i 

formlen for beregning af WACC og til sidst udregnet WACC og forholdet mellem FK og EK. 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, falder WACC med knap 20 % i perioden. Den positive udvikling 

skyldes flere forhold, men primært at afkastkravet til fremmedkapitalen94 er faldet. Derudover skyldes 

                                                           
93 Weighted Average Cost of Capital 
94 Rfk er beregnet ved at dividere Nykredit koncernens renteudgifter for året med den gennemsnitlige fremmedkapital 
for året, hvor den gennemsnitlige fremmedkapital er beregnet som et gennemsnit af fremmedkapitalen for 1., 2., 3. 
og 4. kvt. 
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udviklingen også et fald i afkastkravet til egenkapitalen. Det er fristende at tilskrive faldet i gældsandelen 

æren for at afkastkravet til egenkapitalen falder, da dette harmonere med MM’s teori. Men at afkastkravet 

falder, kan også skyldes andre forhold som der ikke tages højde for i modellen. Det kan fx godt tænkes at 

faldet i afkastkravet også kan have at gøre med at renteniveauet generelt er faldet, at volatiliteten i 

markedet er lav (jf. tidligere gennemgang) etc. Vi har nedenfor sammenlignet udviklingen i rentespændet 

(risikoen) for Nykredits hybride kernekapital (A-Tier 1)95 og udviklingen i risikoen generelt i markedet mål 

ved iTraxx indekset96. 

 

 

Selvom risikoen i iTraxx indeksets underliggende obligationer ikke er helt identisk med risikoen på hybrid 

kernekapital, jf. deres prioritetsstilling, kan vi alligevel se at korrelationen mellem de to grafer er forholdsvis 

høj. Vi kan altså i grafen til højre se at risikoen i markedet generelt er faldet og dette kan derfor være med 

til at forklare hvorfor risikoen også falder på gælden i Nykredit. Det ses også at risikoen falder mere på 

Nykredits papirer end den gør på papirerne i grafen til højre, og det stemmer også overens med at risikoen 

på hybrid kernekapital er højere hvorfor beta, som måler den systematiske risiko i forhold til markedet, må 

ligge over 1. Sammenligningen af de to grafer gør at vi ikke kan afvise at WACC’ens udvikling mere skyldes 

ændringer i den systematiske risiko snarere end ændringer i den usystematiske risiko målt ved at Nykredit 

holder mere kapital. Omvendt kan vi heller ikke afvise at den øgede polstring ikke har haft en effekt. 

Som vi har været inde på, er der flere argumenter for at afkastkravet til egenkapitalen falder med 

gældsandelen s.f.a. lavere finansiel risiko, færre konkursomkostninger. Et andet forhold der også er 

relevant at inddrage i den forbindelse, er polstringens betydning for Nykredits rating. En høj polstring 

afspejler økonomisk robusthed og bør alt andet lige gøre det mere sikkert at være kapitalindskyder i 

Nykredit. Netop den positive udvikling som Nykredit har gennemgået de senere år nævnes som en 

baggrund for at Nykredit fortsat oppebære en rating på A hos S&P97.  

Man kan hertil også tilføje at samfundsudviklingen netop har en positiv effekt på polstringen, da bankens 

resultater jo er afhængig af at økonomien klarer sig godt. 

                                                           
95 www.bloomberg.com  
96 https://www.nykredit.dk/marketsdk/info/virksomhedsobligationer2.xml - iTraxx indekset måler udviklingen i prisen 
på at beskytte sig imod default på hhv. High Yield og Investment Grade virksomhedsobligationer. iTraxx main viser 
udviklingen for Investment grade markedet og iTraxx crossover viser udviklingen for high yield markedet. 
97 https://www.nykredit.com/siteassets/ir/files/rating-reports/sp-rating-reports/update/sp_update_2017-11-03.pdf - 
se 2. afsnit 

http://www.bloomberg.com/
https://www.nykredit.dk/marketsdk/info/virksomhedsobligationer2.xml
https://www.nykredit.com/siteassets/ir/files/rating-reports/sp-rating-reports/update/sp_update_2017-11-03.pdf
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Som det ses af nedenstående graf for Danske Banks AT1 obligationer handles deres papirer med en præmie 

i forhold til Nykredit pga. større diversifikation og stærke kapitalnøgletal og indtjeningsnøgletal98. 

 

Vi kan altså her se at stærkere nøgletal har en effekt på risikoen. Forbedret indtjening og stærkere 

kapitalnøgletal går typisk hånd i hånd.  

Ser man på udviklingen i danske banks kapitalstruktur og kapitalomkostninger i perioden 2014-2017 vil man 

se at deres WACC også falder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
98 Interview 13-04-2018 med kunderådgiver for Institutional Partners & Banks i Nykredit Kenneth Molter West 
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I figur 7 er udviklingen i WACC for de 2 selskaber illustreret grafisk 

Figur 7 – sammenligning af WACC 

 

 

Umiddelbart kan vi konkludere at kapitalstrukturen har en betydning for prisen, men kapitalstrukturen 

forklarer ikke det hele. Vores analyse viser at kapitalomkostningerne har en tendens til at falde når gearing 

reduceres hvilket, stemmer overens med MM. Vores analyse viser at virksomhedens gennemsnitlige 

kapitalomkostninger også påvirkes af andre variable, herunder den generelle risiko i samfundet som 

påvirkes af bl.a. renteniveauet og makroøkonomiske nøgletal, herunder ledighed, BNP-vækst osv. 

Hvis virksomhedens risikovægtede aktiver stiger uden at kapitalberedskabet udbygges vil risikoen alt andet 

lige stige og det må ud fra de betragtninger vi her har været inde på betyde at prisen på kapital bør stige. 

I det efterfølgende afsnit vil vi belyse hvordan Nykredit er stillet i forhold til de nye krav, både i den 

nuværende situation hvor vi har et økonomisk opsving og når virksomhedens kapitalnøgletal udsættes for 

et hårdt stressscenarie. 

 

5. Beregning af risikoeksponeringer 
Nykredit skriver i årsregnskabet for 2017, at koncernen forventer en stigning i risikoeksponeringer på 100 

mia. kr., som følge af ny regulering, når den er fuldt implementeret. Vi vil i følgende afsnit vise virkningen af 

et output gulv under risikovægtene, som rammer Nykredit og vise hvordan ændringen kan modelleres.  

Nykredit har følgende risikoeksponeringer i dag: 
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5.1 Standardmetoden 
Først udarbejder vi en beregning, der viser hvordan Nykredit jf. nøgletal for 2017 vil rammes af en 

standardmetode, som følger vægtene fra Basel-komiteens Standardised Approach for Credit Risk, 

december 201799.  

Modellen skal vise, hvordan Nykredit rammes på kapital, ved særlige makroøkonomiske hændelser. I 

forhold til standardmodellen, kan man i realiteten alene stresse LTV, da det er en enestående parameter 

for fastlægning af bankens kapitalbehov. Nationalbanken laver årlige stresstest af de danske banker, og i år 

2017 haves følgende forudsætninger til beregningen100: 

År 2018 2019 2020 

Nationalbanken – 
Prisfald i % 

-11,3% -6,9 ? 

De har kun to år med I deres opgørelse, som viser ejendomsprisudviklingen for privatkunder set i forhold til 

2017 som udgangspunkt. Da Nykredit opererer med tre års ejendomsprisudvikling, har vi 2020 med. 

Nykredit anvender følgende volatilitet i stresstesten: 

År 2018 2019 2020 

Nykredit – Prisfald i % -12% -10%  -5% 

 

Da Nykredits stressscenarie er lidt hårdere end Nationalbankens, anvender vi dette. Et 27% boligprisfald 

over en treårig periode, svarer til en stigning i LTV på 22%. Testens validitet kan diskuteres, men i dette 

eksempel vurderer vi høj validitet. Det begrundes med et kig tilbage på prisudviklingen for enfamiliehuse. I 

figur 8 ses prisudviklingen fra august 2008 til juni 2009, hvor finanskrisen virkelig påvirkede efterspørgslen 

på boligskifte. Historien viser, at ejendomspriser hurtigt kan ændres med stor volatilitet. I denne periode 

opleves fald på 13% på gennemsnitligt niveau. Hvis vi antager at Nykredits låneportefølje er 

veldiversificeret, vil Nykredits beholdning blive ramt ensartet for markedsudviklingen for Danmark.  

Figur 8 

 

                                                           
99 Se bilag 2 
100 Danmarks Nationalbank – 4/6-2017 – Scenarier I Nationalbankens regnskabsbaserede stresstest 
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5.2 Realkreditlån til privatområdet 
Ved anvendelse af marginal-LTV betragtningen, hvor den yderste lånekrone afgør risikovægten, har 

standardmodellen følgende parametre som vist i tabel 3: 

Tabel 3 – Risikovægte på revideret standardmodel 

Revideret standardmetode 

LTV <50% 
50%-
60% 

70%-
80% 

80%-
90% 

90%-
100% >100% 

Risikovægt 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,7 

 

Hvor et realkreditlån med LTV 75% vil være risikovægten 0,3 for hele lånets nominelle værdi. Vægtene i 

tabel 3 viser, at risikoen under 50% belåning er 0,2 risikovægt, mens at den maksimalt kan antage 0,7 ved 

LTV større end 100%. Danske realkreditlån med sikkerhed i fast ejendom til beboelse har en maksimal LTV 

på udstedelsestidspunktet af lånetilbuddet på 80%, hvorfor det må forventes, at størstedelen af 

realkreditbeholdningen af obligationer ligger inden for grænseværdien 80% og dermed har en risikovægt på 

maksimalt 0,3. 

Nykredit offentliggør i årsregnskabet, hvordan lånefordelingen er sammensat i forhold til hvor store 

eksponeringer virksomheden har i LTV-grupperingerne. Vi har valgt at dele standardmetoden i en del til 

privatkunder og en del til erhvervskunder, da de har forskellige risikovægte. Tager vi udgangspunkt i 

porteføljen af lån til private kunder, fordeler LTV sig som vist i figur 9, hvor langt størstedelen af kunderne 

har en LTV under 80%. Andelen af lån placeret i låneinterval +80% udgør 2,15% af samlede portefølje, som 

vil give relativ lave risikovægte, da størstedelen af beholdningen ligger mellem 0-40% belåning og har 

laveste risikovægt. 

Figur 9 

 

Standardmodellen bruges nu til beregning af risikovægtede aktiver for koncernen. Modellen er bygget op 

med følgende antagelser: 

- Resultatet viser det aktuelle billede af risikovægtede eksponeringer 
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- Vægten 0%-50% fra Basel er skaleret til at fitte Nykredits oplysninger. Da Nykredit opgør LTV i 

andre intervaller, bruger vi intervallet 0%-40% med laveste risikovægt. Dermed overskyder 

beregningen et helt reelt billede af eksponeringerne. 

- Baselkomiteens vejledning ændres ikke forud for implementering 

 

Tabel 4 – Risikovægte ved revideret std. metode 

 

Tabel 4 viser udregning af de risikovægtede aktiver og summeres til en samlet værdi på mio. kr. 167.299. I 

dag anvendes standardmetoden af Nykredit kun til opgørelse af ganske lidt af posterne på balance (12.762 

mio. kr.). Formegentlig vil områder som lån til stater, kommuner og meget store banker blive vægtet efter 

standardmetoden, da de typisk er billigere end IRB opgørelsesmetoder. I bilag 3 ses Nykredits aktuelle 

kreditrisiko opgjort til 289.684 mio. kr.  

5.3 Beregningens følsomhed 
For at teste beregningens effekt i et stresset scenarie, har vi fortaget stresstest af låneporteføljen. Da den 

eneste parameter, der har indflydelse på kapitalbelastningen er LVT, har vi valgt denne som stressfaktor. 

Forudsætningen for stressen er, at en stigning i LTV på 5% medfører, at (5/40)=12,5% af nominelle værdi af 

lån flyttes længere ud i LTV. Ved en stigning på 5% LTV, vil nominel værdi af lån i LTV falde med 55.799 mio 

kr., som lægges i LTV gruppering 40-60. Det samme er gentaget for alle dele af porteføljen. Kontrollen på 

stressen ligger i, at vi hele tiden sikre at hele låneporteføljen medregnes, og at der er 725.422 mio kr. i lån i 

alt. Der er også en antagelse, at der ikke er udskiftning i lånene i porteføljen, men det alene er LTV, der 

justeres.  

 

Der foretages tre stresstest på henholdsvis en 5%, 15% og 25% stigning i LTV101, som giver følgende output 

vist i tabellen nedenfor: 

  Stressfaktor Riskovægte Ændring 

Test 1 5% 175.388       8.089,44      

Test 2 15% 194.100     26.800,94      

Test 3 22% 211.500     44.201,26      

 

Ved en stigning i LTV på 5%, stiger Nykredits risikovægtede aktiver med 8.089 mio. kr., mens der vil være en 

stigning på 26.800 mio. kr. ved en stigning på 15%. Ved en stigning på 22% forøges eksponeringerne med 

                                                           
101 Se bilag 4 

LTV
Nominel værdi 

mio. kr.
Vægte jf. std metode

Risikoeksponering 

mio. kr. 

0-40 446.394            0,2 89.279

40-60 167.844            0,25 41.961

60-80 95.595              0,3 28.679

80-90 9.543                 0,4 3.817

90-100 3.344                 0,5 1.672

+100 2.702                 0,7 1.891

Risikoeksponering via standardmetoden 167.299

Realkredit Privat Nykredit 2017 - Opgørelse via standardmetode
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44.201 mio. kr. Set i forhold til koncernens nuværende samlede eksponering på 337 mia. kr.102, svarer 

stigningen på mia. kr. 44.201 til 13,11%. Det mener vi er en stor stigning i lyset af, at der kun er tale om ca. 

60% af låneporteføljen i alt.  

Udviklingen er eksponentiel, hvilket skyldes forøgelsen i risikovægtene i Basels standardmodel. Figuren 

viser udviklingen af risikoeksponeringer som følge af en stigning i LTV. Ved meget ekstreme prisudviklinger, 

vil effekten dog aftage i takt med en større andel af porteføljen rammer maksimalvægten 0,7. Hvis alle lån 

havde denne vægt, vil risikovægtede poster udgøre mio. kr. 507.000, hvilket er et utænkeligt scenarie. 

Beregningerne er vist i bilag 4. 

 

5.4 Realkreditlån til erhvervsområdet 
Standardmetoden for erhvervskundernes realkreditlån opstilles efter samme princip som på privatsiden. 

Den eneste forskel ligger i de standardiserede risikovægte og en lidt anden volatilitet på prisfølsomheden. 

Risikovægtene følger fra Basel-komiteens Standardised Approach for Credit Risk, december 2017, hvor vi 

nu ser isoleret på indkomstgenererende bolig og erhvervsudlejning, som er finansieret af realkreditlån. Vi 

har udvalgt to områder fra Nykredits erhvervslåneportefølje, som er omfattet af disse regler og står for 56% 

af samlede eksponeringer på erhvervssiden. Det er forretningsområderne privat boligudlejning og kontor 

og forretning. Privat boligudlejning omfatter andelsboliger.  

Risikovægtende på standardmodellen ses i tabel 5 og viser til forskel fra den private model en mere 

moderat forskel på risikovægtene. Vægten er lavest ved en belåning under 60% på 0,7, mens den vokser til 

0,9 ved belåning mellem 60-80%. Slutteligt vil ethvert realkreditlån med LTV>80% have vægten 1,1. Der er 

belåningsintervallet på sidste krone, der har betydning for eksponeringen.  

Tabel 5 

Revideret standardmetode Erhverv 

LTV 0-60% 60%-80% 80%+ 

Risikovægt 0,7 0,9 1,1 

 

Tages udgangspunkt i erhvervslånene, er LTV fordelt på porteføljen som vist i figur 10. Langt størstedelen af 

udlånet ligger inden for 60% af belåningsværdien og 98,5% af låneporteføljen ligger inden for 80% belåning. 

                                                           
102 Nykredit årsregnskab 2017 
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Det betyder, i samspil med vægtningerne, at LTV skal stige med 60% for at porteføljen rammes hårdt af et 

stressscenarie.  

Figur 10           Tabel 6 

 

 

Ved en gennemregning af risikoeksponeringerne med den reviderede opgørelsesmetode, giver det 

risikoeksponeringer for 172.857 kr. (tabel 6) som er på omtrent samme niveau som på eksponeringen for 

private engagementer. Da dette kun er et udsnit af Nykredits erhvervseksponeringer, kan vi se, at 

erhvervsengagementerne koster koncernen mere kapital en privat.  

Det hænger godt sammen med, at der på erhverv er større sandsynligheder for tab og tabene er større når 

de optræder i kraft af, at erhvervsengagementer typisk er større end private. Det er også derfor at Basel 

Komiteen anbefaler langt større vægte til erhverv sammenlignet med privat. 

 

5.5 Beregningens følsomhed 
Vi opstiller tre scenarier med stigninger i LTV på 5%, 15% og 22%, som skal repræsentere en periode med 

faldende ejendomspriser og afledt af dette, lavere værdier på erhvervsejendomme. Størstedelen af 

vurderingen af en erhvervsejendom bunder i en rentabilitetsanalyse, men derudover tages også højde for 

andre elementer som alternative anvendelsesmuligheder, slitage, ejendommens stand og beliggenhed. 

Særligt erhvervsejendomme har været hårdt presset på værdien siden finanskrisens begyndelse. Nykredit 

har i bilag 5 opgjort værdiudviklingen for erhvervsporteføljen og den viser, hvordan priserne steg meget 

ensartet frem til 2008, hvorefter der har været en meget stor spredning på værdiudvikling – afhængig af 

hvilken branche der er tale om. Sektorer som forretningsejendomme, beboendelsesejendomme til 

udlejning og beboelse og forretning er kommet pænt tilbage og ligger mellem indeks 110-130 med 2007 

som udgangspunkt103. Der er netop den klynge af erhvervslån vi har udvalgt til vores model. Udsvingene for 

disse har været omtrent 25% i perioden, hvorfor vores pålagte stressscenarie rammer historiske tendenser 

plus et mindre tillæg.  

Andre brancher som landbrug og fabrik og lager, er slet ikke kommet tilbage efter krisen. Trenden er 

faldende vurderinger og vi er i indeks 85 og 65 for henholdsvis landbrug og fabrik og lager. Landbrug fylder 

20% af eksponeringerne på balancen, men vi har valgt at udelade denne del af beregningen. Vores model 

rummer 56% af eksponeringerne på erhverv.  

 

                                                           
103 Se bilag 5 – Prisudvikling på erhvervsejendomme 

LTV Vægt
Nominel værdi af 

lån i mio. kr.
<10% Sum mio. kr.

0-10 0,7 175.802      123.061  123.061  

40-60 0,7 95.724        33.503    33.503    

60-70 0,9 13.865        12.479    12.479    

80 1,1 3.467          3.814      3.814      

I alt 240.996      172.857  

Risikovægte 172857

Kilde: Nykredit årsrapport 2017 samt egen tilvirkning 
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Modellen er bygget op efter samme præmisser som tidligere, hvor en stigning på LTV 5% vil medføre, at 

hele låneporteføljen skubbes 5% længere ud og får højere risikovægte.104 

Tabel 7 

  Stressfaktor Risikovægte Forskel mio. kr. 

Test 1 - Eksponeringer 5%    175.943,35          3.086,35      

Test 2 - Eksponeringer 15%    182.116,05          9.259,05      

Test 3 - Eksponeringer 22% 187.917,66   15.060,66      

 

Testen i tabel 7 viser, at Nykredit ved 5% stigning i LTV vil forøge sine eksponering med 3.086 mio. kr., mens 

at de bliver forøget med 9.259 mio. kr. ved en stigning på 15%. I værste scenarie med en stigning på 22%, 

vokser risikovægtede aktiver med mio. kr. 15.060, som svarer til en stigning af Nykredits samlede 

risikoeksponeringer pr. 2017 på 4,5%. Tager vi højde for, at vi kun har 56% af erhvervsdelen med i vores 

beregning, må vi forvente at erhvervs kan bidrage med ca. 8% i et stressscenarie.  

Vi har på baggrund af modellen udarbejdet figur 11, der viser væksten i risikovægtede aktiver ved stigende 

LTV. Væksten er eksponentielt stigendende, med vil aftage for at stande helst ved en stigning i LTV på 80%. 

Da vil alle realkreditlån vægtes med 1,1, som vil give et resultat på mio. kr. 265.000.  

Figur 11  

 

 

6. IRB-metoden 
Vi vil nu beregne Nykredits risikoeksponeringer på baggrund af en mere sofistikeret model, der ikke 

afspejler kapitalbehov på baggrund af ejendomspriser alene, men som har flere elementer indbygget. 

Princippet i kapitalkravet er, at man skal have nok kapital til at dække det uforventede tab, som illustreres i 

figur 12.  

Nykredit er som avanceret IRB-institut rustet til selv at foretage alle beregninger i kapitalkravsudregningen, 

hvorfor de har modeller der estimerer PD på den enkelte kunde og korrelationen i porteføljen. Det er vi 

                                                           
104 Se bilag 6 – Beregning af risikoeksponeringer 
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ikke i stand til, når vi foretager beregninger på overordnet plan. Derfor har vi lagt antagelser bag vores 

beregninger, der således kun giver en indikativ vurdering af kreditrisikoen i koncernen. 

Figur 12 

 

Kilde: Risikostyrring finansielle virksomheder, Jørgen Just  

 

Kapitalkravet er bestemt af følgende formel: Kapitalkrav = (𝑊𝐶𝑅𝐷 − 𝑃𝐷) ∗ 𝐿𝐺𝐷 ∗ 𝐸𝐴𝐷 ∗ 𝑀𝐴 ∗ 1,06105 

WCDR er et estimat for størrelsen på den maksimale tabsprocent, og fortæller derfor noget om afstanden 

mellem forventet tab og 99,9% af uforventede tab på kreditrisikoen. De forventede tab er allerede 

medregnet i bankens forretningsmodel, da der ikke er en risiko, men en omkostning. Omkostningen bliver 

af banken dækket via et kredittillæg pålagt kunderne. Hvis en kunde har en lav rating, vil de have et højere 

kredittillæg, som betyder, at kunden betaler en højere pris for at låne penge. Tillægget skal dække 

omkostningerne.  

WCRD beregnes med følgende formel106: 

Equation 1 

 

N() er den kumulative normalfordelingsfunktion for en standard normalfordeling 

p er korrelationen mellem lånene i porteføljen 

N-1() er den inverse funktion til en standard normalfordeling 

Korrelationen mellem lånene beregnes via følgende formler107: 

Equation 2 – Privatkunder 

 

Equation 3 - Erhvervskunder 

 

                                                           
105

 Kilde: Andresen, Jørgen Just - Finansiel risikostyring 2. udg. 1.oplag s. 167 
106 Kilde: Andresen, Jørgen Just - Finansiel risikostyring 2. udg. 1.oplag s. 166 
107 Kilde: Andresen, Jørgen Just - Finansiel risikostyring 2. udg. 1.oplag s. 190-191 
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Formelen til privatkunder gør, at korrelationen altid vil ligge på en værdi mellem 0,03 og 0,16 styret af PD. 

Jo højere PD desto lavere korrelation. Logikken i dette er, at der ved høje PD sandsynligheder typisk er tale 

om virksomhedsspecifikke problemstillinger og altså derfor ikke om makroøkonomiske hændelser. Samme 

antagelser gælder for privatkunder. For danske realkreditlån gælder det, at lånene er så afhængige af 

samfundsøkonomiske udvikling, at der ska være en bund under beregningen på 0,15, så korrelationen altid 

vil have en værdi på minimum 0,15. Det giver i forhold til den samlede kapitalkravsberegning et højere 

kapitalkrav, end hvis der ikke havde være en nedre grænse på korrelationen108. 

 

Probability of Default (PD) er sandsynligheden for at kunden misligholder engagementet inden for et år. 

Man skelner mellem en ”Point in Time” sandsynlighed, der beskriver sandsynligheden for default over det 

næste år med nuværende makro- som mikroøkonomiske situation, og ”Through the Cycle”, som angiver 

den årlige gennemsnitssandsynlig for default i en gennemsnitskonjunkturforløb. Vi regner i denne opgave 

med en Point in Time sandsynlighed, som indeholde procyklikalitet i den forstand, at vi i en periode med 

økonomisk vækst kan undervurdere sandsynligheden for default. Det er derfor vi foretager stresstest. 

Vi beregner PD som en vægtet beregning af Nykredits fordeling af kunder med rating 0-10, hvor kunderne 

med misligholdelsessandsynlighed på tæt på nul har rating 10, mens en kunde med stor sandsynlighed for 

mislighold har rating 0. Kunder der har defaultet har vi mærket DF.  

 

Loss given default (LGD) er det forventede tab i procent af eksponeringen ved misligholdelse. Beløbet 

inkluderer omkostninger med inddrivelse af gælden som i en realkreditsag typisk er via inkasso og begæring 

realisation af ejendom via tvangsauktion. Nykredit har en afdeling, der administrerer bankens defaultede 

kunder. I praksis afgør denne enhed hvordan Nykredits tab minimeres og LGD er derfor en estimering af 

tabet som følge af en kreditbehandling med tabsbegrænsende foranstaltninger. Modsat LGD viser Recovery 

Rate andelen af eksponeringen, der ikke går tabt ved misligholdelse. På realkreditlån i Danmark er der 

historisk meget lave tab, da lånene ligger med lave LTV’er109. Ved nybelåning af en ejendom tilbydes 

maksimalt 80% belåning til private ejerboliger og typisk mellem 60-80% belåning i erhvervsejendomme på 

baggrund af boligernes respektive værdier.  

Niveauerne er dog ikke statiske og de bevæger sig i takt med nationaløkonomien og særligt ved ændring i 

ejendomspriserne. De senere år er priserne steget på mange danske boliger, som har betyder at Nykredits 

gennemsnitlige LTV faldet fra 62 % til 61% fra 2016 til 2017. Det giver alt andet lige en lavere LGD samt en 

højere Recovery Rate. Ved prisfald vil LGD stige, hvorfor der er forskel på LGD afhængig af konjunkturerne. 

I vores beregning anvender vi det vægtede gennemsnit af Nykredits interne LGD beregninger, der også 

offentliggøres i søjle III rapporten.  

Basels nye forslag til beregningen lægger er gulv på LGD på 10%, hvorfor tabene i modellen ikke kan være 

mindre end 10% af eksponeringen ved misligholdelse. Det er indeholdt i vores model. 

Exposure at Default (EAD) er eksponeringen af engagementet ved misligholdelse. Der er forskel på om man 

har ydet et lån eller en kreditfacilitet, da der er trækningsret på en kassekredit. På et lån med fast afvikling 

kender du altid eksponeringen, der løbende falder i takt med afdrag på gælden. Hvis en kunde har et lån og 

                                                           
108 Kilde: Andresen, Jørgen Just - Finansiel risikostyring 2. udg. 1.oplag s. 170 
109 Nationalbanken- Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2013 - Del 1 – Restancer på realkreditlån 
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en kassekredit, hvor der misligholdes på lånet, vil der typisk også være trækning på kreditfaciliteten. Til at 

beregne den samlede eksponering bruger men en konverteringsfaktor, men da vi isoleret ser på Nykredits 

eksponeringer på realkreditlån, er der ikke kreditfaciliteter i spil. EAD regner vi derfor som nominelle værdi 

af restgælden.  

Løbetidsjustering (MA) er en justering af kapitalbehovet ved engagementet med lang løbetid. Justeringen 

følger beregningerne I formel 4110: 

Equation 4 

 

Hvor m er løbetiden og b beregnes på baggrund af PD.  

Baselkomiteen har fjernet justeringen på 1,06 fra kapitalkravsformlen i forbindelse med Basel IV, hvilket 

sænker output fra beregningen en anelse. 

 

6.2 Beregning af risikoeksponeringer Privat IRB 
Først finder vi PD sandsynligheden, ved at gange den gennemsnitlige anvendte PD for hver ratinggruppe (0-

10 inklusive misligholdte kunder) på vægten af nominel værdi af realkreditlån for hver ratinggruppe. Vi har 

anvendt vægtene angivet i bilag 7, hvor en kunde med rating 10 har en PD på 0,1% mens en kunde der har 

misligholdt har en PD på 100%. 

De nominelle værdier er fundet i Nykredits Årsrapporter fra 2017 til 2014, og tallene er lagt ind som bilag 8.  

Beregning i tabel 8 viser, at Nykredits privatkunder i 2017 i gennemsnit har en PD på 2,36% inklusiv andelen 

af kunder der har misligholdt. Fratrækker vi denne, udgør den ”levende” del af låneporteføljens 

defaultsandsynlighed 1,29%. Nederste linje er andelen uden kunder med misligholdt engagement og linjen 

ovenfor er hele porteføljen. Det er en lille forbedring i forhold til 2016, hvor PD i alt var 2,52%. Niveauerne 

for 2015 og 2016 har været lidt mindre end 2016 men ikke mindre end 2017. Fratrukket kunderne (default), 

viser udviklingen en svagt nedadgående trend for Nykredits PD for privatkundesegmentet. Det er med til at 

reducere risikoeksponeringerne og dermed reducere kapitalbehovet.  

I vores beregning tager vi udgangspunkt i andelen af kunder, der ikke har misligholdt. 

                                                           
110 Kilde: Andresen, Jørgen Just - Finansiel risikostyring 2. udg. 1.oplag s. 167 
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Tabel 8 – Beregning af pd - privat 

 

Vi kan identificere hvilke kundetyper, der har bidraget til den positive udvikling, ved at sammenligne 

vægten mellem de forskellige ratingklasser. Det har vi gjort i figur 13, som viser PD sandsynligheden på y-

aksen og ratingklasserne på x-aksen. Bedste ratingklasse er afbilledet som nummer 1 mens dårligste er 11. 

Klassen med misligholdte kunder er kategoriseret som 12. 

Figur 13 viser to tendenser. Den første tendens er, at andelen af kunder med rating 10-8 er steget i alle år 

med data. Den anden tendens er, at bankens andel af dårligste kunder fra rating 2-df er steget marginalt. 

Det betyder samlet at Nykredit har flere kunder med bedst rating og lidt flere med dårligst rating. 

Midtersegmentet fra rating 7-4 er faldet i samme periode.  

Årsagssammenhængen i udviklingen kan være svær at fastlægge uden yderligere data, men stigende 

ejendomspriser hjælper især kunderne med ratings i den høje ende. Det udbygger deres positive formue og 

reducerer dermed risikoen for Nykredit. Samtidig betyder den lave rente, at det er historisk billigt at låne 

med sikkerhed i boligen, hvilket er medvirkende faktor til højere ratings. Når boligudgifterne falder, giver 

det alt andet lige et større rådighedsbeløb, som reducerer konkurssandsynligheden. I årsregnskabet 

Nykredit 2017 står samtidig, at restanceprocenten er faldende i Danmark som helhed. Markedsområdet 

Syd – og Vestsjælland lider stadig under meget lave ejendomspriser, der ikke er kommet tilbage efter 

finanskrisen. Det betyder, at mange kunder med høj LTV ikke får samme medvind i form af stigende 

ejendomsværdi og Nykredit har nedskrevet flere lån i det område.  

Figur 13 

 

Rating Ejerbolig Vægt
Vægtet 

PD
Ejerbolig Vægt

Vægtet 

PD
Ejerbolig Vægt

Vægtet 

PD
Ejerbolig Vægt Vægtet PD

10 58.457 8,27% 0,01% 51.959 7,60% 0,01% 48.302       7,10% 0,01% 38.183     5,66% 0,01%

9 92.978 13,15% 0,03% 83.365 12,19% 0,02% 78.614       11,55% 0,02% 69.272     10,26% 0,02%

8 171.511 24,26% 0,08% 162.561 23,77% 0,08% 158.742     23,33% 0,08% 157.748   23,37% 0,08%

7 141.449 20,00% 0,10% 143.328 20,96% 0,10% 144.390     21,22% 0,10% 147.676   21,88% 0,11%

6 91.072 12,88% 0,09% 95.422 13,96% 0,10% 101.790     14,96% 0,11% 112.157   16,62% 0,12%

5 43.467 6,15% 0,07% 42.746 6,25% 0,07% 44.532       6,54% 0,07% 49.660     7,36% 0,08%

4 33.543 4,74% 0,08% 32.238 4,71% 0,08% 32.354       4,76% 0,08% 35.336     5,24% 0,08%

3 20.547 2,91% 0,07% 18.115 2,65% 0,06% 18.037       2,65% 0,06% 16.621     2,46% 0,06%

2 23.952 3,39% 0,16% 23.020 3,37% 0,15% 20.979       3,08% 0,14% 18.385     2,72% 0,12%

1 18.474 2,61% 0,36% 18.661 2,73% 0,37% 21.051       3,09% 0,42% 18.451     2,73% 0,37%

0 3.946 0,56% 0,24% 4.055 0,59% 0,26% 4.653         0,68% 0,30% 4.787        0,71% 0,31%

df 7.710 1,09% 1,09% 8.288 1,21% 1,21% 6.957         1,02% 1,02% 6.700        0,99% 0,99%

Sum 707.106 2,36% 683.758 2,52% 680.401     2,41% 674.976   2,35%

Uden df 699.396 1,29% 675.470 1,32% 773.444     1,41% 668.276   1,37%
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Beregning af risikoeksponeringer ved IRB metode efter gældende regler sammenlignet med indførelsen af 

et gulv under LGD på 10%: 

 
Tabel 9 – gl. metode til venstre og ny metode til højre111   

   

Beregningen i tabel 9 viser, at risikoeksponeringerne i dag ifølge vores beregning udgør 104.464 mio. kr. på 

privat. Med et gulv under LGD, som Basel-komiteen har anbefalet, vil Nykredits Risikoeksponeringer til 

realkredit privat via IRB-metoden stige med 9.855 mio. kr., som svarer til en stigning på 9,43%. Det er på 

trods af, at der i opgørelsen af risikoeksponeringer efter ny metode ikke ganges med faktor 1,06. 

 

6.3 Stresstest ved IRB 
For at stressteste porteføljen med IRB-beregningen, skal vi undersøge konsekvenserne af ændringer på 

følgende parametre: 

1) Udviklingen i misligholdssandsynlighed 

2) Udviklingen i ejendomspriser 

 

For at tracke udviklingen i PD-sandsynligheden har vi valgt at fortage en Monte Carlo simulering af 

udviklingen af PD. Udviklingen er tracket gennem to år på månedlig basis. Initialværdien er aktuel PD 

sandsynlighed og dertil ganger vi en variabel på, så PD enten stiger eller falder med et variabelt niveau.  

En monte carlo simulering er opbygget omkring en stokastisk proces, hvor vi der trækkes vilkårlige tal for en 

normalfordelingsfunktion. Vi har udarbejdet en model, hvor vi beder Excel om at trække et tilfældigt tal 

mellem 0 og 1. Derefter tager vi den inverse normalfordelingsfunktion for standardfordelingen af tallet der 

trækkes (middelværdi 0 og en standardafvigelse på 1). Med 99% sandsynlighed er det et tal mellem -2,32 

og 2,32, men da vi trækker tal uendelig store og små, kan vi få meget store talværdier med meget lille 

sandsynlighed. 

Hvis vi foretog en masse trækninger, vil vi opleve en PD-udvikling der udvikler sig omkring nuværende 

niveau. Vi kan lidt sammenligne processen med et terningekast. 

                                                           
111 Beregningerne er vist i bilag 9. 

Gamle regler

Data

m 27,5

b 0,1273

PD 1,29%

p (korrelation) 0,1500

WCDR 0,1314

EAD 726.000

LGD 9,5%

MA 12,0574

Risikoeksponeringer 104.464

EL 889,71

UL 8.173,51

Nye regler

Data

m 27,5

b 0,1273

PD 1,29%

p (korrelation) 0,1500

WCDR 0,1314

EAD 726.000

LGD 11,0%

MA 12,0574

Risikoeksponeringer 114.319

EL 1.032,07

UL 9.481,27



2. maj. 2018 HD(F) Micki Preuss Jensen 
  Thomas Marco Leth 

Side 47 af 96 
 

For at stresse porteføljen, lægger vi udover den variable trækning et driftsled på funktionen. Driftsleddet 

gør, at funktionens output presses i en bestemt retning. Her ønsker vi, at output presses op over tid, hvilket 

harmonerer med forringede konjunkturer.  

Vores formel for PD er:  

𝑃𝐷𝑆𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 = 𝑣0 + 𝑣0 ∗ 𝑑 ∗ 𝑑𝑡 + 𝑣0 ∗ 𝜎 ∗ √𝑑𝑡 ∗ 𝑧 

𝑣0 = 𝐼𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑣æ𝑟𝑑𝑖 

𝑑 = 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 

𝑑𝑡 = 𝑡𝑖𝑑𝑠𝑠𝑡𝑒𝑝 

𝜎 = 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡 

𝑧 = 𝑠𝑡𝑜𝑘𝑎𝑠𝑡𝑖𝑠𝑘𝑒 𝑙𝑒𝑑 

Z=STANDARDNORMINV (tilfældig trækning mellem 0-1) 

Modellen bygger på en geometrisk brownsk bevægelse. 

Vi foretager 1.000 simuleringer med tilfældige trækninger og gennemsnittet af slutværdierne 

repræsenterer vores stressede PD. 

Derudover har vi i funktionen fastsat et gulv for hvor meget PD kan falde i en beregning. Hvis PD falder til 

1,05%, vil den blive på 1,05%. Det lægger en bund under de meget lave udfald.  

Det er indkodet som en maksimalfunktion af: 𝑀𝑎𝑘𝑠(𝑃𝐷𝑢𝑙𝑡; 2,05%) 

Figur 14  

 

Figur 14 viser beregningen af vores stressede PD for privat. Med forudsætningen af en drift på 28% årligt 

samt en volatilitet på 30%, giver det os en gennemsnitlig PD på 2,22%. Med gulvet på 1,05% bliver 

resultatet 2,23%, som er lidt højere grundet gulvet. Vi har afstemt resultatet med Nykredits kapitalafdeling, 

som vurderer at resultatet passer nogenlunde med Nykredits egne tal. Nykredit vurderer på baggrund af sin 

interne test, at PD i et stresset scenarie udgør 2,2-2,5% uden de allerede misligholdte kunder er 

medregnet112. 

Det er vigtigt at understrege, at vores beregning skal vise en værdiudvikling efter en stokastisk proces. 

Nykredit regner PD sandsynlighed ud på hver enkelt kunde individuelt i stresset scenarie.  

                                                           
112 Kilde: Morten Lisberg – Underdirektør, Nykredit – Kapitalstyring 
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I forhold til udvikling i ejendomspriser (LGD), er det svært at vurdere hvordan den enkelte kunde bliver 

ramt af faldende ejendomspriser. De bedste ratede kunder bør være de kunder, med størst formue, 

friværdi og indkomst, hvorfor vi må antage at disse kunder kun vil have en moderat stigning i LGD som følge 

af faldende ejendomspriser.  

Segmentet af dårligste kunder vil blive ramt hårdt af faldende priser, da deres lån formodes at blive dyrere 

samtidig med at de har en stor gældsbyrde og eller lavere indkomst. Resultatet bør være en relativ stor 

stigning i LGD på denne andel af kunder.  

Derfor har vi antaget at LGD udvikler sig som beregnet på bilag 10, hvor de bedste kunder vil have stigning 

på 25% mens de dårligste kunderne vil have en stigning på 48%. Springet fra rating 10 til 9 vil give en 

forøgelse på 3% LGD. Der ligger ikke data bag antagelsen ud over, at Nykredit arbejder med en forventet 

LGD på mellem 12-15% i stressscenariet113.  

Resultatet er en LGD på 13,52% i forhold til de nye regler med gulvet på 10%. Vi anvender de 13,52% til en 

ny beregning af risikoeksponeringer. 

Tabel 10 – Stresset scenarie - Privat114 

 

Tabel 10 viser resultatet af beregningen. Risikoeksponeringerne i vores stressede scenarie er på mio. kr. 

172.728, som svarer til en forøgelse med mio. kr. 68.082 i forhold til nuværende beregning. Det er dog kun 

mio. kr. 9.673 højere end nuværende beregning med LGD gulvet på 10%.  

I procent svarer de mio. kr. 68.082 til en stigning på 65,17%.  

Hvis vi skal sammenligne med før situationen med indført gulvkrav og afskaffelse af faktor 1,06, er det en 

forøgelse på 58.409mio. kr., svarende til 51,09%.  

Af tabel 10 og 11 kan vi se udviklingen i forventet (EL) og uforventet (UL) tab. Som tidligere nævnt er det 

uforventede tab lig med risikoeksponeringen ganget med løbetidsjustering. I takt med at flere kunder 

defaulter, vil Nykredit opleve en stigning i både EL og UL.  

 

                                                           
113 Kilde: Morten Lisberg – Underdirektør, Nykredit – Kapitalstyring 
114 Beregning foretaget i bilag 11 

Data

m 27,5

b 0,1068

PD 2,23%

p (korrelation) 0,1500

WCDR 0,1894

EAD 726.000

LGD 13,5%

MA 9,9375

Risikoeksponeringer 172.728

EL 2.188,86

UL 16.397,56
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6.3 Beregning af risikoeksponeringer Erhverv IRB 
Først finder vi den vægtede ratingfordeling af kunder og ganget tallene på sandsynlighederne for 

misligholdelse. Det er samme fremgangsmåde som for privat, eneste forskel ligger i, at vi stadig bruger 

datasæt fra udlejningsejendomme, kontor og forretning. Beregningen ses i tabel 11. 

Tabel 11 

 

På erhverv er der lidt flere kunder der har misligholdt end på privatsiden. Derfor er PD renset for 

misligholdte kunder og jf. tabel 11, er sandsynligheden 1,26%, som er på samme niveau som på privat. Dog 

bidrager den højere andel af misligholdte kunder til øgede kapitalomkostninger for Nykredit. Udviklingen er 

positiv, da PD er svagt faldende fra 2014 med niveau 1,81% til 1,26% i dag. Ser vi på hele porteføljen er 

udviklingen ligeledes positiv med et fald fra 6,57% i 2014 til 4,66% i 2017. Tallene bag tabel 12 er udregnet i 

bilag 12. Årsagen bag udviklingen kan blandt andet forklares på udviklingen i bestanden af kunder med 

forskellig rating, som fremgår af figur 15. Figuren viser hvor stor en andel af kunder med forskellige ratings, 

som udgør af Nykredits portefølje af realkreditlån til erhverv. De fire forskellige grafer viser udviklingen 

fordelt på seneste fire regnskaber. Tendensen er, at der frem mod år 2017 er en stigning i antallet af 

kunder med højeste rating og et fald i andelen af kunder med lavest rating samt defaultede kunder. Til 

gengæld stiger antallet af kunder med rating 7-5 i samme periode. Stigningen i fordelingen af kunder med 

højest rating og faldet af kunder med dårligst, opvejer stigningen i midtersegmentet, hvorfor PD er faldet i 

perioden. En af forklaringerne kan være, at der er stigninger på ejendomsværdierne og meget lave renter, 

som giver gode vilkår i forhold til at drive erhvervsvirksomhed som boligudlejer. Samtidig kan det være, at 

man fra Nykredits side har strammet kreditkravene for lånoptagelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privat udlejning
Kontor og 

forretning
Sum Vægt Vægtet PD

14.010          10.161          24.171        10,15% 0,01%

7.576            12.321          19.897        8,36% 0,02%

12.907          22.684          35.591        14,95% 0,05%

26.680          32.708          59.388        24,95% 0,12%

28.310          15.819          44.129        18,54% 0,14%

12.172          5.479            17.651        7,41% 0,08%

8.870            3.179            12.049        5,06% 0,08%

5.420            6.095            11.515        4,84% 0,12%

946                606                1.552          0,65% 0,03%

658                432                1.090          0,46% 0,06%

1.031            1.819            2.850          1,20% 0,52%

4.769            3.415            8.184          3,44% 3,44%

Sum 238.067      4,66%

Uden df 229.883      1,26%

2017
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Figur 15 

 

Vi har nu en PD-værdi til brug for beregning af risikoeksponeringer via den interne model og vi skal beregne 

LGD for at have data til at kapitalberegningen.  

Værdien er her en approksimation, sammensat af rating-fordelingen og gennemsnitlige tab i fordelingen. 

Kilderne er fundet i henholdsvis årsregnskabet for 2017 og LGD fra interne beregninger i Nykredit, der 

ligeledes er offentliggjort i sølje III disclosure 2017. I beregningen, har vi forsøgt at kigge isoleret på 

realkreditlån, men datamængden er meget stor og uden differentiering, hvorfor vi ikke kan se præcist 

hvilke LGD-værdier der er tilknyttet privat udlejning og kontor og forretning. Vores beregning i bilag 13 

giver, at LGD er i niveauet 13,23% i dag.  

Tabel 12- IRB beregning – Erhverv –  

Fuld beregning bilag 14 

 

Tabel 12 viser, at risikoeksponeringerne i henhold til beregningen udgør 58.811 mio. kr., som 

repræsenterer to forretningsområder på erhverv. Vi har som tidligere nævnt ikke hele låneporteføljen med, 

da vi i standardmodellen ikke har kunne klassificere risikovægtene til resten af porteføljen. Derfor er den 

ikke medregnet i IRB, så vi har bedst sammenligningsgrundlag. Beregningen viser, at det koster mere 

kapital at holde erhvervslån end privatlån ved anvendelse af IRB-model. 

Eksponeringen på privat udlejning og forretninger udgør 240.996 mio. kr. i forhold til samlet 431.002 mio. 

kr. til erhverv i Nykredit. Det svarer til at vi har beregnet 55,6% af de risikovægtede aktiver for Nykredits 
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Data

m 27,5

b 0,1283

PD 1,26%

p (korrelation) 0,1839

WCDR 0,1561

EAD 240.996

LGD 13,20%

MA 12,1565

Risikoeksponeringer 58.811

EL 400,82

UL 4.563,98
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erhverv i låneporteføljen og hele privatsiden. Vi kan dog ikke skalere resultatet, da de andre dele af 

Nykredits erhvervslåneportefølje bliver vægtet med andre forudsætninger fra Basel, hvorfor vi ikke kan 

anvende standardmetode, uden yderligere information.  

 

6.4 Stresstest ved IRB 
For at stresse erhvervsporteføljen, anvendes de samme to faktorer, som ved vores privatkunder: 

1) Udviklingen i misligholdssandsynlighed 

2) Udviklingen i ejendomspriser 

 

Udviklingen i misligholdelsessandsynligheden tager udgangspunkt i en Monte Carlo-simulering, præcis som 

vi gjorde det på privatkunderne. Fordelen ved en stokastisk proces er, at vi kan teste 1.000 forskellige 

udfald af en værdiudvikling med drift, som skal symbolisere PD udviklingen i en stresset konjunktur.  

Vores formel for PD er:  

𝑃𝐷𝑆𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 = 𝑣0 + 𝑣0 ∗ 𝑑 ∗ 𝑑𝑡 + 𝑣0 ∗ 𝜎 ∗ √𝑑𝑡 ∗ 𝑧 

𝑣0 = 𝐼𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑣æ𝑟𝑑𝑖 

𝑑 = 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 

𝑑𝑡 = 𝑡𝑖𝑑𝑠𝑠𝑡𝑒𝑝 

𝜎 = 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡 

𝑧 = 𝑠𝑡𝑜𝑘𝑎𝑠𝑡𝑖𝑠𝑘𝑒 𝑙𝑒𝑑 

 

Z=STANDARDNORMINV (tilfældig trækning mellem 0-1) 

Modellen bygger på en geometrisk brownsk bevægelse. 

Vi foretager 1.000 simuleringer med tilfældige trækninger og gennemsnittet af slutværdierne 

repræsenterer vores stressede PD. 

Derudover har vi i funktionen fastsat et gulv for hvor meget PD kan falde i en beregning. Hvis PD falder til 

1,2%, vil den blive på 1,2%. Det lægger en bund under de meget lave udfald. Bunden er lagt i funktionen, da 

vi ikke ønsker en model, der kan sænke PD niveauerne til meget lave niveauer, som ikke afspejler en reel 

sandsynlighed. Vi kan heller ikke acceptere en model med negative værdier.   

Det er indkodet som en maksimalfunktion af: 𝑀𝑎𝑘𝑠(𝑃𝐷𝑢𝑙𝑡; 1,2%) 
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Figur 16 

 

 

Resultatet af beregningen i figur 16 giver, at gennemsnittet af 1.000 simuleringer giver 3,34% PD på 

erhvervskunder, hvis vi i simulationerne indregner et gulv på 1,2%. Uden gulvet giver beregningen samme 

resultat. Vi har regnet på, at PD bevæger sig mod en stigning på 50% årligt og med en volatilitet på 25%.  

Begge tal er antagelser fastlagt på baggrund af, hvad vi har kunne interviewe os til.115 

Der er lidt større udsving i PD på erhverv end privat, hvorfor vi her har indlagt en lidt større drift (50% mod 

22%), da erhvervskunder er mere konjunkturfølsomme end privatkunder.  

Udregningen af risikoeksponeringer mangler nu parameteren fra LGD, der skal stresses. I forhold til måden 

hvorpå vi stresser, anvender vi samme tilgang som på privat, hvilket var med mindst betydning for de 

bedste kunder og gradvis mere betydning afhængig af rating. Derfor har vi forøget LGD-vægten for de 

bedste kunder med 30%, og gradvis stigning til en forøgelse af LGD med 63% for kunderne der har 

misligholdt engagementet jf. bilag 13. 

Beregningen fra bilag 13 giver, at vi arbejder med en LGD på 18,83%, i et stresset scenarie. Sammenlagt 

med sandsynligheden for PD i et stresset scenarie, kan vi beregne risikoeksponeringerne med gennem IRB 

modellen. 

Tabel 13 - Risikoeksponeringer efter stress, erhverv – For formler se bilag 15 

 

                                                           
115 Kilde: Morten Lisberg – Underdirektør, Nykredit – Kapitalstyrring 

Drift (my) 50%

Driften har her 

betydning for hvor 

meget Pd har lyst til 

at bevæge sig med.

Vol (sigma) 25%

Hvor store udsving 

har udviklingen

dT 0,0833 (1/12) måneder

Initialværdi 1,26

PD konverteret til 

andel pr. 100 kd. 

For at kunne lave 

bownsk bevægelse

GNS 3,340         

GNS med gulv 3,340         

PD simulation ved MC simulation

Data

m 27,5

b 0,0929

PD 3,34%

p (korrelation) 0,1500

WCDR 0,2451

EAD 240.996

LGD 18,83%

MA 8,5790

Risikoeksponeringer 87.358

EL 1.515,68

UL 9.606,30
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 I tabel 13 ses det, at risikoeksponeringerne for en del af erhvervsporteføljen udgør 87.358 mio. kr. i et 

stresset scenarie, med fald i ejendomsværdi, forhøjet rente, fald i BNP og stigende ledighed. Ændringen 

svarer i forhold til den oprindelige beregning på 58.811 mio. kr., til en stigning på 28.547 mio. kr. eller 48,54 

% i perioden. Vores beregning på PD er på baggrund af en 2-årig udvikling af PD, så dette er forventet 

udvikling over 2 år.  

Eksponeringen på privat udlejning og forretninger udgør 240.996 mio. kr. i forhold til samlet 431.002 mio. 

kr. til erhverv i Nykredit. Det svarer til at vi har beregnet 55,6% af de risikovægtede aktiver for Nykredits 

erhverv i låneporteføljen og hele privatsiden.  

 

7. Resultat af analyse i forhold til Nykredits regnskab 
Stresstesten viste, at Nykredits kreditrisiko vil stige som følge af faldende ejendomsværdier og forhøjede 

PD-sandsynligheder i et stressscenarie med hård recession som anvendt af Nationalbanken. Den største 

stigning lå i privat med mio. kr. 68.082 og dertil kom erhverv med en estimeret stigning på mio. kr. 28.547. 

Summen af de to beregninger bliver, at risikoeksponeringerne stiger med 96.629 mio. kr.  

I vores beregning har vi ikke taget højde for, at Nykredit i praksis har mulighed for at nedbringe 

kreditrisikoen ved modregning af garantier. Nykredits datterselskab Totalkredit udsteder lån for 

partnerbanker i hele Danmark. Ved etablering af realkreditlån stiller disse banker en bankgaranti for en del 

af lånet, der udstedes. Dertil kommer, at Nykredit har mulighed for at anvende produkter som eksempelvis 

en Credit Default Swap, hvor de forsikrer sig mod kredithændelser. 

Nykredit estimerer selv, at risikoeksponeringerne stiger med mio. kr. 100.000 i et hårdt stressscenarie.116 

Vores resultat er på et lavere niveau end dette beløb, men beregningen er foretaget på flere antagelser og 

Nykredits interne model er baseret på hvor meget hver enkelt kunde belaster de risikovægtede poster. 

Vores tilgang har været mere general, på baggrund af store ændringer i samfundsøkonomien. Den 

beregnede udvikling for PD, renset for allerede misligholdte engagementer, er lidt større end en fordobling 

i forhold til sandsynligheden i dag. Igen har vi ikke taget højde for at vi ikke har hele erhvervsporteføljen 

med.  

I virkelighedens verden er det nok højst sandsynligt stigende renteudgifter og arbejdsløshed, der påvirker 

kundernes evne til at betale terminer. Med en fordobling af renteudgiften, samt en to dobling af 

arbejdsløsheden, er vores skøn for PD-udviklingen repræsentativ for et ekstremt men ikke usandsynligt 

scenarie. I forhold til Nykredits kreditpolitik, bliver alle kunder siden 2016 kreditvurderet på, at deres 

økonomi skal kunne bære betaling af en stresset rente, der svarer til et fastforrentet lån på 4% eller 

afstanden mellem den korte og lange rente. En rentestigning vil derfor kunne mærkes hos kunderne, men 

vil være en ydelse, som de alt andet lige økonomisk er klædt på til. Forholdet omkring arbejdsløshed er 

mere rammende for evnen til at kunne afvikle sin gæld rettidigt. I nationalbankens stresstest-parameter er 

bruttoledigheden 9,2% på en toårig tidshorisont, fra et niveau på 3,8% i dag.117 

Når vi i vores model har taget højde for store gennemsnitlige prisfald i hele landet på 27%, samt en 

forøgelse af PD i tråd med højere arbejdsløshed, mener vi resultatet er validt. 

                                                           
116 Nykredit årsrapport 2017 s. 22 
117 Se bilag  
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8. Gulvkravets betydning for eksponeringerne 
Da vi har beregnet risikovægtede aktiver, kan vi nu beregne påvirkningen af Basel IV i forhold til Nykredits 

kreditrisiko, som udgør 86% af Nykredits risikovægte.118 

Vi har i analysen ikke medregnet kunder med eksisterende mislighold, da der allerede er foretaget 

nedskrivninger på rating 0-kunder. Deres engagement fylder dog noget på de risikovægtede aktiver og 

forklarer en del af afstanden mellem vores tal og Nykredits reelle eksponeringer 2017. Deslige gør 

modpartsrisikoen, som vi ikke har regnet på.  

Jf. tabel 14, skulle Nykredit før Basel IV ifølge vores beregning have risikovægtede aktiver for mio. kr. 

163.275 med IRB modellen. Der er i det tal ikke taget højde for den modregning Nykredit har via garantier 

fra partnerbanker. Modregningen gør, at Nykredit ifølge IRB-beregningen vil have en lavere eksponering 

end de 104.646 mio. kr. Efter den nye standardmetode vil det give aktiver for 246.321 mio. kr. som svarer 

til en stigning på 83.338 mio. kr.  

Tabel 14 

 

Sammenligner vi resultatet med Nykredits aktuelle IRB tal fra 2017, er der en del forskel.  

Eksponeringerne til alle privatkunder udgør 94.483 mio. kr. mens Nykredits erhvervskunder udgør 164.634 

mio. kr.119 Vores antagelser om privat-delen har vist sig at være retvisende, mens vi undervurderer risikoen 

på erhvervskunderne.  

Vi holder dog fast i vores beregninger i den videre proces i opgaven. 

Nykredit begrundede annonceringen af børsnoteringen februar 2016 med, at et Basel IV gulv under 

kreditrisikoen, vil forøge kapitalkravet betydeligt. Vores beregning viser, at banken på baggrund af 

porteføljen i tabel 13, vil have en forøget andel af risikovægtede aktiver på 51,04%. Det er nu interessant at 

se på, hvordan det påvirker kapitalkravet i kr. Selv uden gulvkravet på 72,5%, ville Nykredit grundet LGD-

gulvet, skulle tillægge 10.000 mio. kr. i eksponeringer til private engagementer. 

 

 

 

 

                                                           
118 Nykredit årsrapport 2017 s. 6 
119 Nykredit – Søjle III rapport 2017 indeks 24 

Risikoeksponeringer 2017 Med LGD gulv Revideret standardmetode Gulv Baselforslag

Privat 104.464  114.319    167.299                            72,50% 121.292  

 Erhverv 58.811    58.811      172.857                            72,50% 125.321  

Total 163.275  173.130    340.156                            246.613  

Stigning i REA 83.338    

Påvirkning af Basel IV
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9. Nykredits Kapitalpolitik 
Nykredit har fra 2015 indtil 2017, hvor en del af koncernen blev frasolgt til investorkredsen, haft et 

kapitalmål på 17,5% CET1.120 Det er en del over det regulatoriske lovkrav, som vi tidligere har beskrevet i 

opgaven. Målsætningen er baseret på de formelle lovkrav, konkurrenternes niveau samt individuelle 

overvejelser som følge af Nykredits forretningsmodel og ejerstruktur. Konkurrenternes polstring og 

kapitalpolitik har indflydelse, da Nykredit ikke er alene på markedet. Hvis Nykredits kapitalmålsætning er 

markant højere end konkurrenterne, vil gearingen være lavere og det vil være dyrere at låne penge ud. 

Omvendt vil en for lav kapitalmålsætning i forhold til konkurrenterne muligvis påvirker obligationsmarkedet 

og Nykredits rating. Omverdenen vil stille spørgsmålstegn ved det faktum, at Nykredit har et mindre 

kapitalbehov, hvilket kan føre til en relativ lavere rating.  

Kapitalforholdene mellem de store danske banker skal ikke være identiske, da forretningerne er forskellige. 

Det der gør Nykredit til lidt af en outlier er, at forholdet mellem realkreditlån og banklån er meget stort121. 

Ser vi på en konkurrent som Jyske Bank, udgør bankudlån 31,4% af bankens udlånsaktiver mens realkredit 

via BRF udgør 68,6%. I Nykredit udgør bankaktiviteterne 4,67% af udlånsaktiviteterne hvor realkreditudlån 

udgør de resterende 95,3%. Typisk har realkreditlån længere løbetid end banklån og lang løbetid giver 

større risiko, da realkredit samtidig er uopsigeligt. Nykredit har til forskel fra Jyske Bank en stor bestand lån, 

der ikke kan realiseres hurtigt som et banklån, hvorfor Nykredit alt andet lige bør holde mere kapital end 

Jyske Bank. At banklån har en lidt større risikovægt er der taget højde for i beregningen af 

risikoeksponeringer, så det er i tillæg til disse at Nykredit vælger at holde lidt mere kapital.  

Samtidig er Nykredit en af Europas største obligationsudstedere122, hvorfor Nykredits rating er vigtig for 

prisen og interessen om udstedelserne. Det er i boligejernes interesse, at de udstedte obligationer har en 

høj rating, så kursen er høj og renten er lavest mulig. Det giver en billig finansiering og lavere 

finansieringsomkostninger, som i sidste ende forhøjer rådighedsbeløbet og dermed købekraften.  

Hvis de store institutionelle investorer ser, at Nykredit holder mindre kapital end eksempelvis Jyske bank, 

vil de måske overveje at købe en BRFkredit obligation fremfor en Nykredit obligation. Nykredit er derfor 

nødt til at positionere sig over for konkurrenterne i konkurrencen om investorerne.  

Den sidste årsag til kapitalmålet på 17,5% var Nykredits manglende adgang til CET1-kapital. Muligheden for 

at rejse kapital i stressede markedet, var en potentiel risiko, som blev tacklet med et højere kapitalmål. 

Vi vil nu beregne behovet for CET1 kapital, efter at have stresstestet vores portefølje af lån. Jf. 

finanstilsynet, skal instituttet skal være dækket, så at virksomheden stadig er på kapitalmål selvom 

stressscenariet blev til virkelighed. Beregningen er fortaget i tabel 18 og viser sammenligningen mellem 

Nykredits kapitalkrav til egentlig kernekapital i dag og efter Basel IV.  

 

 

 

 

                                                           
120 Nykredit årsrapport 2016 s.30 
121 Se bilag 16bilag 18 
122 Kilde: https://www.nykredit.com/om-os/  

https://www.nykredit.com/om-os/
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Tabel 15 

Kapitalteknisk beregning 

  

Nuværende 
regler - IRB 
metoden 

Nye regler – 
Std. metode 

Type CET1 CET1 

Lovkrav søjle I 4,50% 4,50% 

Søjle II (approx.) 1,00% 1,00% 

Kapitalbevaringsbuffer 2,50% 2,50% 

Kontracklisk buffer 0,50% 0,50% 

SIFI buffer 2,00% 2,00% 

Tilsynskrav "forsigtighedsbuffer" 0,50% 0,50% 

Samlet reelt krav 11,00% 11,00% 

Effekt af hård stress* 5,52% 1,92% 

Mindste grænse for udbyttebetaling 16,52% 12,92% 

Tillæg for udsving og daglig drift 0,50% 0,50% 

Kapitalbehov (børsnoteret) 17,02% 13,42% 

   
Risikoeksponeringer**         173.130            340.156      

CET1 behov mia. kr.              29,47                 45,65      

 *Beregnet i tabel 16. Institutterne behøver ikke at holde kapital efter worst case beregningen, men det er i 

sidste ende finanstilsynet der vurderer, om vurderingen er retvisende, da de skal godkende testen. Vores 

stresstest lægger sig tæt på nationalbankens stress-parametre og viser således et hårdt recessionscenarie. 

** Der er tale om kreditrisikoeksponeringer jf. vores tidligere beregninger. Nykredits samlede 

risikoeksponeringer 2017 mio. kr. 335.655.  
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Tabel 16 

 

 

Uanset størrelsen på risikovægtede aktiver og den helt eksakte procentuelle stigning af disse, kan vi 

konstatere, at Nykredit vil blive ramt af et gulvkrav på 72,5%. Nykredits forventning om en stigning i REA på 

100 mia. kr. er derfor efter vores beregninger plausibel og katalysatoren er kapitalbesparelsen ved IRB 

modeller. Af tabel 16 har vi beregnet, hvor meget stresstesten påvirker Nykredits risikoeksponeringer, for 

det er fordele ved brug af standardmodellen. Stigningen af eksponeringer via IRB-modellen blev 50,23% 

som omregnet til kapitalkravet på 11% giver et ekstra behov for polstring på 5,52%-points. Det betyder, at 

Nykredit skal holde 5,52 procentpoints egentlig kernekapital mere, da risikovægtede poster i princippet kan 

stige til dette niveau i hårdt recessionsscenarie. 

Ved overgangen til en standardmetode bliver man ikke ”dobbelt” straffet, da man i forvejen holder mere 

kapital. Derfor er effekten af stresstesten ikke så stor som ved IRB-tilgangen. Vores beregning viser i tabel 

16, at REA alene stiger med 17,42% som giver et behov for polstring af egentlig egenkapital på ekstra 1,92% 

point, hvilket er mindre end de 5,52%. 

 

Finanstilsynet overvåger bankers kapitalpolitik og Nykredit har været i dialog med tilsynet omkring 

kapitalmålsætninger for salget via investormodellen sammenlignet med en børsnoteret. Tilsynet har i den 

forbindelse meddelt Nykredit følgende123: 

- Samme krav som til børsnoterede institutter 

- Ekstra krav til polstring til unoterede institutter, dertil tillæg for SIFI (3,5%) 

- Ekstra krav til polstring ved investorløsning grundet illikvidt marked (0,5%) 

 

Udmeldingen betyder grundlæggende, at Nykredit ville have et normaliseret krav, såfremt virksomheden 

var på børsen. Ved investorløsningen skal Nykredit holde mere kapital som følge af, at investorerne ikke på 

samme måde som aktiemarkedet kan rejse kapital. De skal aktivt vælge at gøre det.  

                                                           
123 Kilde: Carsten Joensen – Direktør Nykredit – Kapitalpolitik 

Før Efter Før Efter

Privat 167.299  211.500  Privat 114.319  172.728  

Erhverv 172.857  187.917  Erhverv 58.811    87.358    

Sum 340.156  399.417  Sum 173.130  260.086  

Forskel 59.261     Forskel 86.956     

Forskel i % 17,42% Forskel i % 50,23%

Omregnet til 

Kapitalkrav 11%
1,92% Omregnet til Kapitalkrav 11% 5,52%

Stressscenarie standardmetode Stressscenarie IRB metode

Risikoeksponeringer mio. kr. Risikoeksponeringer mio. kr.
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Kapitalmålsætningen er i dag derfor fastsat til 17,5%, jf. beregning i tabel 14 tillagt 0,5%-points fra 

investorløsningen.  

Når Nykredits ejer, Forenet Kredit, konsoliderer løbende overskud, vil de nå et punkt, hvor 

kapitalbeholdningen er stor nok til at tillægget fjernes. Forventningen er her, at en forening med en stor 

pengetank må opveje ulemperne ved illikviditet.  

 

9.1 Kapitalbehov ifølge Nykredits aktuelle risikoeksponeringer 
Vi har nu belyst, hvordan Nykredits kapitalgrundlag bliver ramt af nogle af ændringerne fra de nye Basel-

regler. For at se hvordan Nykredit er polstret i dag, vil vi se nærmere på de konkrete risikoeksponeringer fra 

2017, med Nykredits egne forventer til, at risikoeksponeringerne stiger fra 350 mia. kr. med 100 mia. kr. til 

450. Derudover anvender vi vores stressfaktor fra stresstesten af vores standardmodel for henholdsvis 

privat og erhverv og finder forskellen på eksponeringerne. Forskellen bliver det ekstra kapitalbehov, som 

Nykredit skal holde af CET1-kapital. Derudover undersøger vi, om det resterende kapitalkrav er opfyldt med 

anden kapital end egentlig kernekapital. 

Tabel 17 

 

Tabel 17 viser, at vi med samme tilgang til anvendelsen af standardmetoden, får en forøgelse af 

eksponeringerne fra 450.000 mio. kr. til 528.398 mio. kr. Ændringen betyder, at Nykredit i et hårdt stresset 

scenarie, vil opleve et fald i CET1 kapitalen på 1,92%. Hvis vi tillægger de 0,5% fra ikke at være børsnoteret, 

skal koncernen holde 13,92% egentlig kernekapital.  

Af øvrig kapital, skal Nykredit holde 2% hybrid kernekapital samt 2,5% supplerende kapital. Det samlede 

kapitalbehov ender derfor på 18,42% af 450.000 mio. kr.  

Tabel 18 

Tabel 18 viser, at Nykredit i forhold til nye krav har en samlet overdækning på 2,31 mia. kr. Overdækningen 

af egentlig kernekapital udgør 7 mia. kr., som dækker det udækkede behov for hybrid kernekapital. Man 

behøver ikke hybrid kernekapital, hvis man har egentlig kernekapital nok. Der er dog forskel i 

omkostningerne til de forskellige typer kapital.  

Før Efter

Samlede eksponeringer 450.000  528.398  

Forskel 78.398     

Forskel i % 17,42%

Omregnet til Kapitalkrav 

11%
1,92%

Stressscenarie standardmetode

Risikoeksponeringer mia. kr.

Kapitalopgørelse

Risikoeksponeringer (mia. kr. ) 450,00        

Type Behov i % Behov i mia. kr. Dækning 2017 (mia. kr.)Over/underdækning (mia. kr.)

CET1 13,92% 62,64         69,641 7,00                                        

Hybridkapital 2,00% 9,00           3,704 5,30 -                                       

Supplerende kapital 2,50% 11,25         11,852 0,60                                        

Overdækning 2,31                                        
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De risikovægtede poster udgjorde for Nykredit 2017 335.655 mia. kr. og med en kapitalbehov på 17,5% 

efter investorløsningen, udgør kapitalkravet 58,739 mia. kr. Regelændringerne har således den direkte 

konsekvens, at Nykredit skal holde tæt på 10 mia. kr. ekstra i egentlig egenkapital ift. tidligere. Med 

investorløsningen, har Nykredit hentet en del af pengene hjem, som skulle dække dette behov.    

På baggrund af risikovurderingen af Nykredit efter overgang til de nye regler, kan Nykredit ændre på sin 

kapitalstruktur. I øjeblikket har Nykredit i henhold til vores beregninger et overskud på 2,31 mia. kr., som 

kan fordeles på anden måde. En reduktion i egenkapitalen vil give en lave pris på selskabets 

finansieringsomkostninger, da vi udlodder egenkapital med et afkastmål på 8,5%124. Der udloddes 7 mia. 

kr., som årligt koster (8,5%*7mia.=595mio kr.) og erstatter de 5,3 mia. kr. med hybrid kernekapital, som 

koster Nykredit 6,25% at finansiere125.  (6,25%*5,3mia.=331.250mio. kr.). 

Tilbage står Nykredit med en større finansiel risiko, men med en billigere finansieringsomkostninger på 263 

mio. kr. årligt og samtidig et udbytte på 7 mia. kr., der fordeles til ejerne.  

Problemet ved løsninger er, at der ikke vil være plads til at vækste meget på udlån, da der så ikke vil være 

penge nok i kassen til at holde solvensniveauet på et tilfredsstillende niveau. Problematikken ligger delvist i, 

at Nykredits ejerstruktur er foreningsbaseret, da ejernes interesser måske ikke afspejler andre store 

bankers. Nykredits ejere har en mærkesag som ”verdens bedste boliglån” og ”realkredit – også når verden 

brænder”, som betyder, at Nykredits ejere forventer muligheder for at låne penge i gode men også dårlige 

tider.  Hvis Nykredit skal foretage aktiv nyudlån i en periode med stærkt pressede markeder koster det 

meget kapital, da nøgletallene fra stresstesten er gældende og kapitalbelastningen pr. kunde forøges. 

Derfor har Nykredit i øjeblikket en målsætning om en CET1 overdækning på bekostning af en lidt lavere 

AT1-dækning end hvad er muligt, for at holde muligheden for aktivt udlån åben. Indtil 2017 og den nye 

ejerkreds, var det Nykredits og finanstilsynets vurdering, at det koster op til 3,5% af risikovægtede poster 

aktivt at udlåne under en finansiel krise.126 

I forhold til beregningen i tabel 18 er niveauet af supplerende kapital passende. Samtidig bekræfter den 

aktuelle kapitaldækning, at Nykredit uden salget af aktier til konsortiet manglede 7 mia. kr. i egentlig 

kernekapital, som passer præcis til det beløb de indkasseret ved salget. 

Beregningen viser, at Nykredit ikke længere er udfordret på kapitalsiden og det er meget usandsynligt at 

det kan ske, da det kræver en udvikling i bankens aktiver, der er mere stressede end det hårde 

recessionsscenarie. Dertil er Nykredit i en position, hvor de kan bede pensionsselskaberne om yderligere 7 

mia. kr. i indskud, som vil indskydes direkte i CET1. 

Delkonklusionen bliver, at Nykredit har en solid kapitaloverdækning, med overdækning på CET1 i forhold til 

lovkrav og egen kapitalpolitik efter stresstest. Fordelingen af kapital afspejler et pengeinstitut, der 

målrettet er gået efter stor vækst på udlånssiden og samtidig være på forkant for nye reguleringer som 

følge af ikke at være børsnoteret.  

 

                                                           
124 Kilde: https://forenetkredit.dk/anbefaling-af-aktiesalg-til-danske-pensionsselskaber/  
125 Nykredit Risiko og kapitalstyrringsrapport 2017 s. 16 
126 Kilde: Carsten Joensen – Direktør Nykredit – Kapitalpolitik 

https://forenetkredit.dk/anbefaling-af-aktiesalg-til-danske-pensionsselskaber/
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10. Ændres Nykredits risikoprofil? 
Efter at have analyseret udviklingen af kapitalbehovet ved overgangen fra internt rating baserede modeller 

til standardiserede, konstaterede vi, at de risikovægtede aktiver efter vores beregninger vil stige med 

niveauet 78 mia. og det egentlige kapitalkrav til Nykredit vil stige med et niveau på 10 mia. kr. Det koster 

penge at rejse kapital og desto bedre kvalitet kapitalen har, jo dyrere er denne. De øgede omkostninger kan 

dækkes ind ved at påtage sig en højere rentemarginal på sine engagementer. Nykredit bruger i dag egne 

modeller til at sænke kapitalkravet til de bedst ratede kunder, men vi forestiller os at ny model vil ændre på 

dette. Ved transitionen til standardiserede modeller skal Nykredit holde mere kapital og skal derfor løfte 

indtjening. Men da kapitalen bag udlånet ikke længere er direkte afledt af rating, men belåning, kan 

Nykredit løfte sin indtjening ved at ændre i kundesammensætningen.  

Tanken bag grunder i, at en bank kvoterer kredittillægget til kunderne på baggrund af kundernes rating, så 

kunder med lav rating får stillet en højere pris end kunder med en høj rating. Sammenhængen er beskrevet 

i formel: 

𝑆 = 𝑃𝐷 ∗ (1 − 𝑅𝑅)127 

𝐻𝑣𝑜𝑟  

𝑆 = 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑡𝑖𝑙𝑙æ𝑔 

𝑃𝐷 = 𝐷𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡𝑠𝑎𝑛𝑑𝑠𝑦𝑛𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑑 

𝑅𝑅 = 𝑅𝑒𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑟𝑎𝑡𝑒 

Formlen er konstrueret, så tillægget vil opveje den større misligholdelsessandsynlighed. Et eksempel: 

Figur 17 

 

I ovenstående eksempel vil Nykredit få 100 kr. retur uanset om banken låner penge ud til kunden med 

rating 10 eller 4. I finansieringsteorien taler vi om at være risikoavers, når man står over for at skulle vælge 

mellem to lige store gennemsnitsgevinster på en investering og man vælger den, hvor spredningen og 

sandsynligheden for tab er lavest.  Det samme gør sig gældende i ovenstående eksempel. Nykredit vil 

foretrække en portefølje bestående af kunder med rating 10 frem for en portefølje bestående af rating 4 

kunder. Det skyldes, at banken potentielt kan have flere omkostninger ved at vælge porteføljen med lavere 

rating og det vil kunne mærkes på bundlinjen. Nykredit vil kræve risikopræmie på rating 4 kunderne, for at 

reducere sandsynligheden for tab.128  

Nykredits forretningsmodel kan beskrives med følgende formel129: 

                                                           
127 Kilde: Andresen, Jørgen Just - Finansiel risikostyring 2. udg. 1.oplag s. 156 
128 Kilde: Andresen, Jørgen Just - Finansiel risikostyring 2. udg. 1.oplag s. 157 
129 Erhvervsministeriet, ekspertgruppe feb. 2018: Effekter af Baselkomiteens anbefalinger om kapitalkrav til 
kreditinstitutter s. 33 

Rating 10 Rating 4

Hovedstol 100 100

RR 92,60% 86,50%

PD 0,10% 1,40%

S 0,01% 0,19%

Betaling uden mislighold 99,90739 98,78635

Betaling med mislighold 0,092607 1,213646

Betaling i alt 100 100
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𝐹𝑜𝑟𝑟𝑒𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 (𝐿∗; 𝐾∗), 𝑠𝑜𝑚 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑒𝑟𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑡𝑒𝑛. 

ℎ𝑣𝑜𝑟  

𝐿∗ = 𝐹𝑜𝑟ℎ𝑜𝑙𝑑 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚 ℎø𝑗 𝑜𝑔 𝑙𝑎𝑣𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑙å𝑛 

𝐾∗ = 𝐹𝑜𝑟ℎ𝑜𝑙𝑑 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚 𝐸𝐾 𝑜𝑔 𝐹𝐾  

Formelen 

max 𝜋 = 𝑝𝐿𝐿 + 𝑝𝐻(1 − 𝐿) − 𝑝𝐾𝐾 − 𝑝𝐼(1 − 𝐾) 

ℎ𝑣𝑜𝑟  

𝑝𝐿 = 𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡 𝑝å 𝑙𝑎𝑣𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑙å𝑛 

𝑝𝐻 = 𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡 𝑝å ℎø𝑗𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑙å𝑛 

𝑝𝐾 = 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 𝑝å 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

𝑝𝐼 = 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 𝑝å 𝑖𝑛𝑑𝑙å𝑛 

𝑝𝐿 og 𝑝𝐻 er udregnet som nominel rente på hver lånetype fratrukket expected loss. 

Derudover findes betingelser i formlen, da institutterne er underlagt gearingskrav og krav til hvad de skal 

holde af egentlig egenkapital. 

Så længe at risikovægtede poster opgjort via IRB metoden er mindre end risikovægtede poster opgjort ved 

standardmetoden gælder det, at finansieringsomkostningerne 𝑝𝐾𝐾 − 𝑝𝐼(1 − 𝐾) er ens. Nykredit er 

tvunget til at hold en given mængde kapital og fordelingen er af kapital er uændret. Prisen på 

finansieringsomkostningen er derfor også uændret.  

Det er således kun 𝑝𝐿𝐿 + 𝑝𝐻(1 − 𝐿) der i formlen ændrer sig, når vi skal finde maksimal profit, under 

antagelsen, at 𝑅𝑊𝐴𝐼𝑅𝐵 < 𝑅𝑊𝐴𝑆𝑇𝐷. 

Hvis vi viderefører eksemplet fra før i figur 17, kan vi finde optimum for forretningsmodellen.  

Kredittillægget for kunden med rating 10 var 0,01% points mens kunden med rating 4 fik 0,19% points. 

Dertil kommer et risikotillæg udover det beregnede tillæg. Lad os antage at tillægget udgør 0,05% points pr. 

kunderating, så en kunde med rating 9 ville have 0,01%+0,05% osv.   

Kunden med kunderating 4 vil således have et samlet tillæg på 0,19% +(6*0,05%)=0,49%. 

Hvis lånet fra figur 18 var et boliglån i låneinterval 80-100%, vil risikovægten jf. ny standardmetode være 

50%, hvorfor risikovægtede aktiver bliver 50 kr.  

Nykredit har et afkastmål på egenkapitalen på 8,5% samt faste omkostninger ved at yde lånet på 5 kr. 

Den nominelle rente på lånet beregnes: 8,5%*17,5%*50+(5/100) =6,49% 

Hvis Nykredit tager 6,49%+0,01%=6,5% for lånet på en kunde med rating 10, vil de have et 

forretningsafkast der lever op til deres målsætning. Renten for kunden med rating 4 vil være 

6,49%+0,19%=6,68%, for samme forretningsafkast uden ekstra risikotillæg.  

max 𝜋 = 𝑝𝐿𝐿 + 𝑝𝐻(1 − 𝐿) − 𝑝𝐾𝐾 − 𝑝𝐼(1 − 𝐾) 

𝐸𝐿𝐿 = 𝐻𝑜𝑣𝑒𝑑𝑠𝑡𝑜𝑙 ∗ 𝑃𝐷 ∗ 𝑅𝑅 = 100 ∗ 92,6% ∗ 0,1% = 0,01 

𝐸𝐿𝐻 = 100 ∗ 86,5% ∗ 1,4% = 0,19 

𝑝𝐿 = (6,49% + 0,01%) ∗ 100 − 0,01 = 6,49 

𝑝𝐻 = (6,49% + 𝟎, 𝟒𝟗%) ∗ 100 − 0,19 =6,79 

𝑝𝐾𝐾 = 8,5% ∗ 17,5% ∗ 50 = 0,75 (𝑉𝑖 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑒𝑟 𝑝å 𝑎𝑡 𝑑𝑒𝑟 ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑠 17,5% 𝑎𝑓 𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑣æ𝑔𝑡𝑒𝑑𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟) 

𝐾 = 1 (𝑣𝑖 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑒𝑟 𝑝å 100% 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑑æ𝑘𝑘𝑒𝑡 ) 
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Tabel 19 

Scenarie 1 – 100 % lavrisikolån 
 

6,49 ∗ 1 + 0 − 0,75 − 5 = 0,75kr. 
Afkast 0,75/8,75=8,5% 
 

Scenarie 2 – 50% lavrisikolån 50% højrisikolån 
 

6,49*0,5+6,79*(1-0,5) -0,75-5=0,89kr.  
0,89/8,75=10,17% 
 

Scenarie 3 – 100% højrisikolån 
 

0+6,79*1-0,75-5=1,04kr. 
1,04/8,75=11,89% 

 

Scenarierne i tabel 21 viser, at Nykredit kan forøge sit forretningsafkast fra 8,5% til 11,89% så længe, at 

risikoeksponeringerne forbliver uændret og derfor også finansieringsomkostningerne. Vores tidligere 

beregning viste, at Nykredits risikoeksponeringer ville vokse en del som følge af implementeringen af en 

standardiseret model, hvorfor det efter vores opfattelse er en reel mulighed.  

Vi nævnte tidligere, at Nykredit har mange kunder med bedste rating. Derfor kan vi konkludere, at Nykredit 

med ”tvungen” større finansieringsomkostninger kan øge sin risikoappetit og forøge afkastet til ejerkredsen 

så længe at risikoen ikke resulterer i, at IRB-modellens risikovægtede poster vil overstige den 

standardiserede. Formlen for forretningsvalg indikerer samtidig, at man med risikovægte efter IRB-

metoden vil søge mod at have de kunder på bogen med højest rating, da kunderne med lavere rating koster 

mere for de risikovægtede poster og derfor på finansieringsomkostningerne.  

Nykredit opererer i dag med variable priser på erhverv, hvorfor prissætningen over for kunderne følger 

ratingen på kunden. Privatkunderne har imidlertid ikke differentierede priser. Med ovenstående beregning 

må vi antage, at Nykredits nuværende prisstruktur bliver presset af muligheden for at øge indtjeningen. 

Indførelsen af Basel 4 kan derfor efter vurdering være et ophør af fast pris for privatkunder.  

   

11 Investorcasen 
Som vi har været inde på tidligere, er der en forventning fra såvel myndighederne som investorerne om at 

Nykredit har en tilstrækkelig overdækning i forhold til de nuværende og kommende kapitalkrav da man, 

ikke på samme måde som de andre store banker, der alle er børsnoterede, kan få tilført ny kapital. 

Det kan måske godt lade sig gøre i gode tider, men for at leve op til prædikatet som en robust og 

konkurrencedygtig aktør, der vil være i stand til at låne penge ud til alle tider, er det nødvendigt at man 

også har adgang til kapital når det går dårligt. 

Med salget af minoritetsaktieposten til konglomeratet af pensionsselskaber fik man, udover tilførsel af 

kapital her og nu, tilsagn om yderligere kapitalindskud og modellens kapitaleffektivitet er blevet afstemt 

med finanstilsynet, som er enige i at kapitaladgangen er på niveau med en børsnotering130. 

Som vi var inde på i indledningen, har salget af aktierne til pensionsselskaberne imidlertid fået kritik. Dels 

går kritikken på at hverken en børsnotering eller salg af ejerskab til konglomeratet løser den 

                                                           
130 https://forenetkredit.dk/wp-content/uploads/2017/12/Repr%C3%A6sentantskabsm%C3%B8de-23.-nov-2017-
dagsorden-og-bilag.pdf – s. 2/12 

https://forenetkredit.dk/wp-content/uploads/2017/12/Repr%C3%A6sentantskabsm%C3%B8de-23.-nov-2017-dagsorden-og-bilag.pdf
https://forenetkredit.dk/wp-content/uploads/2017/12/Repr%C3%A6sentantskabsm%C3%B8de-23.-nov-2017-dagsorden-og-bilag.pdf
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grundlæggende interessekonflikt mellem boligejere, på den ene side, der ønsker billigere boliglån og 

realkredittens kommercielle ejere, der ønsker profit131.  Ifølge forenet kredits ejerskabspolitik skal der 

betales et konkurrencedygtigt udbytte til aktionærerne132, og nogle frygter derfor at dette vil ske på 

bekostning af billigere bidragssatser133.  

Vi vil I det følgende derfor forsøge at undersøge nogle af disse kritikpunkter nærmere ved at se på hvad der 

taler hhv. for og imod løsningsmodellen og sammenligne med den løsning man ellers havde arbejdet hen 

imod, dvs. en børsnotering. Vi vil afrundingsvist inddrage nogle af de alternative muligheder som 

foreningen havde og også her se på fordele og ulemper. 

Vi vil, for at belyse dette, se løsningsmodellerne fra hhv. kundernes og forenet kredits synsvinkel for 

derigennem at se hvor bredt løsningerne favner. 

 

11.1 Salg af unoterede aktier  
Forenet kredit 

Det første vi vil se på i forhold til forenet kredit, er prisen. 

Nykredits nye ejerstruktur ser ud som følger: 

 

Salget af aktierne indbragte samlet 11,618 mia. kr. svarende til en ejerandel på 16,89 %. 

Nykredit har en samlet aktiekapital på 1.326.980.700 kr. og med en stykpris på 1 kr. giver det således et 

samlet antal aktier på 1.326.980.700 stk.  

Dvs. prisen pr. aktie kan udregnes som samlet pris delt med antal aktier: 

Pris pr. aktie = 
11.618.000.000

224.259.739
 = 51,7257 kr./aktie 

                                                           
131 https://finans.dk/debat/ECE10006015/boersnotering-loeser-ikke-nykredits-grundlaeggende-problem/?ctxref=ext  
132 https://forenetkredit.dk/anbefaling-af-aktiesalg-til-danske-pensionsselskaber/  
133 https://ugebrev.dk/finans/nyhedsanalyser/hatten-nykredits-ledelse-saa-alligevel-ikke/  

https://finans.dk/debat/ECE10006015/boersnotering-loeser-ikke-nykredits-grundlaeggende-problem/?ctxref=ext
https://forenetkredit.dk/anbefaling-af-aktiesalg-til-danske-pensionsselskaber/
https://ugebrev.dk/finans/nyhedsanalyser/hatten-nykredits-ledelse-saa-alligevel-ikke/
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Nykredit har i forhold til vurderingen af købstilbuddet haft 2 uafhængige rådgivere – FIH Partners og 

Deloitte – til at gennemgå tilbuddet og begge har enstemmigt konkluderet at der, henset til at der er tale 

om en minoritetsaktiepost i et unoteret selskab, er tale om fair pris134.  

Om prisen udtaler forenet kredits formand Nina Smith selv: ”Kunne vi have fået en højere pris ved en 
børsnotering? Måske. Og måske havde vi fået en lavere pris. Det er ren spekulation. Det ville blandt andet 
afhænge af udviklingen på de finansielle markeder mellem nu og en børsnotering – og det er vi ikke selv 
herre over. Nykredits aktuelle gode resultater giver et stærkt udgangspunkt i forhold til at gennemføre en 
aktiehandel. Ingen ønsker at sælge aktier i en situation under pres, og hvor virksomheden er udfordret. 
Det er derfor et godt og ansvarligt tidspunkt at gennemføre handlen på”135.  
 
Der findes flere metoder til at estimere værdien af et selskab. Den mest udbredte metode er DCF-
modellen136. I DCF-modellen forsøger man at værdiansætte virksomheden ved at tilbagediskontere dens 
fremtidige cash flows til i dag. Selve metoden går ud på at man bestemmer en budget/vækstperiode, som 
virksomheden begynder i og fortsætter med at være i, i en bestemt periode. Her kan væksten f.eks. godt 
være højere end BNP-væksten hvilket f.eks. er typisk for vækstvirksomheder. Efter et vist antal år bevæger 
virksomheden sig over i en terminalværdiperiode, hvor væksten er lavere end i budgetperioden. 
Terminalværdiperioden har fået sit navn fordi denne periode antages at fortsætte uendeligt eller indtil 
virksomheden ophører. I denne perioder gælder at væksten ikke kan overstige væksten i samfundet. Hvis 
virksomheden vokser mere end samfundet, målt ved vækst i BNP, vil virksomheden ende med at udgøre 
mere end landets BNP. 
Når man skal værdiansætte finansielle virksomheder, bruges typisk DDM-modellen137. DDM-modellen er 
ikke identisk med DCF-modellen men bygger på samme opbygning med en budget- og en 
terminalværdiperiode. 
I det følgende, hvor vi vil vise hvorledes prisen på Nykredit som unoteret selskab kan beregnes, vil vi 
benytte en model, som bygger på Aswath Damodaran138 metode til værdiansættelse af virksomheder, som 
er velegnet fordi den tager højde for at finansielle institutioner også tjener penge på gældssiden.  
Metoden handler om at værdiansætte virksomhedens aktier ud fra det forventede fremtidige cash flow, 
ligesom DCF-modellen. 
Formlen kan opstilles på følgende måde: 
 

𝑉0 = ∑
𝐹𝐶𝐹𝑡

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)1 +
𝑇𝑉1

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑇
𝑇
𝑡=1   

 
Vi vil, ligesom Damodaran, benytte afkastkravet til egenkapitalen i stedet for at beregne et beregne FCF139, 
da afkastkravet til egenkapitalen er lettere at regne med ved værdiansættelse af banker. 
 
Afkastkravet fra kapitalindskyderne beregnes via CAPM140. Vi har valgt at læne os op af hvordan de 
finansielle rådgivere på det danske marked fastsætter de forskellige inputs i modellen. I et studie fra 2006 

                                                           
134 https://forenetkredit.dk/wp-content/uploads/2017/12/Repr%C3%A6sentantskabsm%C3%B8de-23.-nov-2017-
dagsorden-og-bilag.pdf – s. 6/7 
135 https://forenetkredit.dk/wp-content/uploads/2017/12/Repr%C3%A6sentantskabsm%C3%B8de-23.-nov-2017-
dagsorden-og-bilag.pdf – s. 7/7 
136 Discounted Cash Flow model 
137 Dividendemodellen 
138 Damodaran, Aswath – professor at NYU Stern School of business 
139 Free Cash Flow 
140 Capital Asset Pricing Model 

https://forenetkredit.dk/wp-content/uploads/2017/12/Repr%C3%A6sentantskabsm%C3%B8de-23.-nov-2017-dagsorden-og-bilag.pdf
https://forenetkredit.dk/wp-content/uploads/2017/12/Repr%C3%A6sentantskabsm%C3%B8de-23.-nov-2017-dagsorden-og-bilag.pdf
https://forenetkredit.dk/wp-content/uploads/2017/12/Repr%C3%A6sentantskabsm%C3%B8de-23.-nov-2017-dagsorden-og-bilag.pdf
https://forenetkredit.dk/wp-content/uploads/2017/12/Repr%C3%A6sentantskabsm%C3%B8de-23.-nov-2017-dagsorden-og-bilag.pdf
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om værdiansættelse af unoterede virksomheder svarer 71,1 % af de adspurgte aktører141 at de bruger 
CAPM til estimering af afkastkravet142. I vores model vil vi derfor gøre det samme. 
 

𝐸(𝑅𝑖) = 𝑅𝑓 + 𝛽𝑖 ∗ (𝐸(𝑅𝑀) − 𝑅𝑓) = 𝐶𝐴𝑃𝑀  

 
Som risikofri rente benyttes den effektive rente på en 10-årig dansk statsobligation, som i 2017 lå på 0,5 
%143 
   
Beta udtrykker hvor følsom aktien er over for ændringer i markedet. Er beta 1 betyder det at Nykredit 
reagerer på samme måde over for systematiske udsving i økonomien som resten af markedet. Er beta 
under 1 betyder det at Nykredit er mindre følsom over for udsving og omvendt hvis beta er over 1. Da 
Nykredit ikke er børsnoteret og derfor ikke har en kurs vi kan måle udsving på, har vi, ligesom flertallet af 
aktørerne på markedet jf. førnævnte studie, valgt at se på beta for sammenlignelige børsnoterede 
selskaber. Vi har valgt at se på Nordea, Danske Bank og Jyske Bank, da de ligner Nykredit mest. 
 
Tabel 20 

 
 
 
Tabel 21 

 
 
Da vi ved at Nykredit opererer med et risikojusteret afkastmål på 8,5 % (CAPM) kan vi ved hjælp af goal 
seek i Excel beregne afkastkravet i markedet til 8,54 %. 
 
Tabel 22 

 
 
Risikopræmien svarer således til 8 %144.  
 

                                                           
141 Respondentgruppen bestod af private equity fonde, uafhængige og afhængige rådgivere inden for 42 forskellige 
virksomheder  
142 https://rauli.cbs.dk/index.php/loge/article/viewFile/686/718 - s. 164 
143 www.dst.dk - statistikbanken  
144 Risikopræmie = β*(Rm-Rf) = 0,9947 * (8,54 % - 0,50 %) = 8 % 

Kilde: egen tilvirkning p.b.a. kursdata for Nordea, DB, JB og OMXC20 – se bagvedliggende tal i bilag 17 

https://rauli.cbs.dk/index.php/loge/article/viewFile/686/718
http://www.dst.dk/
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På baggrund af det historiske resultat i 2017 valgte Nykredit at udbetale udbytte på 4 mia. kr. til ejerne 
svarende til 50 % Payout ratio. En del af formålet med udbyttet, i hvert fald den del der går til Forenet 
Kredit, er at udbyttet skal komme Nykredits kunder til gode i form af kundekroner og det er Nykredits 
ambition at der hvert år skal udbetales kundekroner til kunderne. Vi forventer at kundekroner årligt vil ligge 
på 912 mio. kr. ud fra de justeringer man senest har foretaget145. Derudover skal der i udbyttets størrelse 
også tages højde for at den daglige drift i Forenet Kredit skal kunne dækkes, herunder låneforpligtelser osv. 
Da Forenet Kredits eneste indtægtskilde stammer fra Nykredit må det forventes at Nykredit årligt vil betale 
udbytte med mindre særlige omstændigheder taler imod dette. Udbyttet sættes til 1,13 kr. pr. aktie 
svarende til 1,5 mia. kr. ud fra overskuddet i 2017. Det svarer til en payout ratio på knap 20 %. I 
terminalværdiperioden sættes payout ratio en smule lavere. 
 
I budgetperioden benyttes en egenkapitalforrentning på 11 %, som svarer til Nykredits målsætning146. 
I terminalværdiperioden justeres egenkapitalforrentningen ned til 8,5 % svarende til at Nykredit forrenter 
egenkapitalen akkurat nok til at leve op til afkastkravet. 
 
I forhold til længden af budgetperioden har vi valgt at regne med en periode på 4 år. De rådgivere som vi 
læner os op ad benytter i gennemsnit en budgetperiode på 5,8 år. At vi benytter os af en kortere periode, 
skyldes dels at den egenkapitalforrentning vi benytter i budgetperioden vurderes at være ambitiøs 
sammenlignet med den gennemsnitlige egenkapital forrentning i Nykredit, når vi kigger tilbage.  
Tabel 23 

 
 
Vi regner dog med at Nykredits udvikling siden børsnoteringen tegner på at virksomheden har ’skiftet gear’, 
og derfor vælger vi at sætte baren højt i beregningerne, og vi antager at investorerne har gjort det samme. 
Man har yderligere en interesse i at holde EKF på et højt niveau for at leve op til afkastmålet og for fortsat 
at være attraktiv. 
 
Vækstraten i terminalværdiperioden er sat til 1,26 % svarende til den gennemsnitlige udvikling i BNP i 
perioden 2007-2017147.  
 
Resultatet af beregningerne fremgår af nedenstående tabel148. 
 
Tabel 24 

 
 

                                                           
145 I 2017 udbetalte man kundekroner for i alt 304 mio. kr. (3. + 4. kvt.). Med forhøjelsen fra 1.000 kr./lånte mio. til 
1.500 kr./lånte mio. vil det samlede årlige beløb ligge på ca. 912 mio. kr. 
146 https://www.nykredit.dk/staticcontent/files/nykredit-realkredit-koncernen-aarsrapport_2015-110216.pdf - s. 
7/152 - Balanced Scorecard 
147 www.dst.dk  
148 Se mellemberegninger i bilag 18 + evt. alle bagvedliggende beregninger i det eksternt uploadede bilag 

Kilde: Nykredits årsrapporter 2014-2017 

https://www.nykredit.dk/staticcontent/files/nykredit-realkredit-koncernen-aarsrapport_2015-110216.pdf
http://www.dst.dk/
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PV of Equity Excess Return er beregnet ved for hvert år I budgetperioden at tilbagediskontere cash flowet 
fra egenkapitalen med diskonteringsfaktoren bestående af 1+WACC akk., hvor WACC er vores afkastkrav til 
egenkapitalen. I terminalværdimetoden benyttes Gordons Dividende vækstformel til at beregne værdien af 
det evigtløbende cash flow tilbagediskonteret. 
 

𝑇𝑉 =
𝐸𝐹𝐶

𝑊𝐴𝐶𝐶−𝑔
  

 
Ud fra ovenstående forudsætninger får vi en beregnet fair aktiekurs på 62,85 kr. Det ses dog at kursen har 
en høj følsomhed over for flere af de inputs, som indgår i modellen. 
 
F.eks. får vi samme kurs som den faktiske kurs hvis den risikofri rente ændres fra 0,5 % til 1,83 %. Det er 
ikke utænkeligt at konglomeratet i sine priskalkuler har taget højde for en rentestigning taget det aktuelle 
meget lave renteniveau i betragtning. 
 
Tabel 25 

 
 
 
I nedenstående tabel ses kursens følsomhed over for nogle af de input der indgår i modellen 
 
Tabel 26 

  
 
Tallene i ovenstående tabel viser at hvis man ændre værdien i et givet input til den nye værdi, og holder 
alle andre input uændret, vil den beregnede kurs blive 51,7257 kr. dvs. det samme som konglomeratet har 
betalt. 
 
Det er f.eks. bemærkelsesværdigt at ROE i budgetperioden kan nøjes med at være 2,61 %. Grunden til at 
lige netop ovenstående variable er fremhævet er at det formentlig netop er dem, der primært kan 
diskuteres. Vækstraten giver f.eks. ikke mening konstant at sætte meget højere set i lyset af den 
gennemsnitlige historiske samfundsudvikling. Budgetperioden kan ligeledes diskuteres, men igen er det en 
svær størrelse af estimere og en mere detaljeret budgetplanlægning af virksomheden ligger som sagt uden 
for denne opgaves omfang. 
 
I ovenstående har vi gennemgået hvordan en fair pris på Nykredit som unoteret selskab kan beregnes. 
Samme fremgangsmetode kan bruges til beregning af Nykredits værdi som børsnoteret selskab. De fleste 
rådgivere er enige om at unoterede aktier skal give en højere risikopræmie s.f.a. den medfølgende 
illikviditet på aktierne. Da risikopræmien sættes lavere, må kursen nødvendigvis blive højere, alt-andet-lige, 
og dermed burde Forenet Kredit få en bedre pris for aktierne, og som vi har været inde på ville en 
børsnotering, oven i hatten betyde at kapitalkravet til Nykredits egentlige egenkapital ville falde med 0,5 %. 
Umiddelbart burde en børsnotering også kunne være nært forestående i og med de 3 kriterier, som 
Nykredit opstillede for at være klar til en børsnotering mere eller mindre er opfyldt149. 

                                                           
149 https://www.nykredit.dk/staticcontent/files/yderligere-kapitalregulering-060416.pdf - s. 2 nederst 

Kilde: dst.dk 

https://www.nykredit.dk/staticcontent/files/yderligere-kapitalregulering-060416.pdf
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Der er dog flere faktorer som vi her vil fremhæve, som kan tale for den valgte løsningsmodel, trods den 
forventede dårligere pris og højere kapitalkrav. 
 
For det første er PFA og de øvrige pensionsselskaber i konsortiet langsigtede investorer ligesom Nykredit. 
Konsortiet formidler tilsammen over 1.000 mia. kr. og PFA, som altså er den største aktionær, har alene 
over 1,2 mio. kunder. PFA’s kunder får ligesom Nykredits kunder glæde af når det går deres udbyder godt, 
hvilket for PFA kunders vedkommende udmønter sig i PFA’s koncept kaldet KundeKapital, som giver 
kunderne del i overskuddet150. Nykredit kunne opnå en komparativ fordel ved f.eks. at tilbyde PFA’s ansatte 
personalelignende fordele på deres bankforretninger for derigennem at få øget sin markedsandel på 
bankområdet, hvor Nykredit har et stærkt ønske om at vækste. PFA bygger desuden på mange af de samme 
værdier som Nykredit og det vurderes at man i en smal og privat ejerkreds har bedre forudsætninger for at 
løse kontroverser gennem dialog hvilket sikrer Nykredit størst mulig handlefrihed. Aftalen sikrer desuden 
Nykredit en langsigtet investor i form af at konsortiet tidligst kan sælge deres aktier videre i 2023151. 
 
For det andet har man fra konsortiet fået et tilsagn om tilførsel af yderligere 7,5 mia. kr. i kapital og som vi 
tidligere har været inde på har konsortiet en betydelig interesse i at købe for derved at undgå en udvanding 
af sine aktier og fortabelse af rettigheder. Derudover har konsortiet afgivet en hensigtserklæring om at ville 
tilføre yderligere egenkapital til understøttelse og udbygning af Nykredits kerneforretning. Dette kunne 
f.eks. bruges til at udvide Nykredits markedsandel på banksiden. En mulighed er at opkøbe en bank f.eks. 
Spar Nord, som man jo i forvejen er aktionær i.  
 
Og for det tredje beholder Forenet Kredit en større ejerandel end man ellers ville have gjort hvis man havde 
valgt børsnoteringen.  
 
Derudover kan konsortiet ikke gennemtvinge en børsnotering, f.eks. hvis kravet til minimumsafkastet ikke 
er opfyldt eller udbyttet over en 3-årig rullende periode udgør mindre end 20 %. De kan kræve det, men i 
det tilfælde kan Forenet Kredit kræve at pensionsselskaberne overdrager deres aktier til Forenet Kredit 
eller en anden køber til markedspris. 
 

Kunderne 

Samtidig med at man hævede bidragssatserne implementerede Nykredit et nyt fordelsprogram for sine 

kunder, kaldet KundeKroner. Modellen går ud på at forenet kredit kan vælge at sende deres overskud 

tilbage til Nykredit, som vil føre overskuddet videre til sine kunder i form af kontante fordele – her i første 

omgang som en rabat på bidragssatsen på kundernes realkreditlån152. Sammenligner man bidragssatserne 

på Nykredit/Totalkredit lån med konkurrenternes lån når der tages højde for kundekroner vil man se at 

Nykredit, trods prisforhøjelsen, stadig er konkurrencedygtige. I nedenstående skema ses bidragssatserne 

for de 4 udbydere af realkreditlån til private. Bidragssatserne gælder for belåning i intervallet 0-80 %, som 

er det typiske låneinterval. Som det fremgår af nedenstående tabel, er Nykredit / Totalkredit dyrest på alle 

låntyper før kundekroner mens man efter kundekroner er enten billigst eller næstbilligst.  

 

 

                                                           
150 https://pfa.dk/privat/opsparing/pfa-kundekapital/  
151 https://forenetkredit.dk/wp-content/uploads/2017/12/Repr%C3%A6sentantskabsm%C3%B8de-23.-nov-2017-
dagsorden-og-bilag.pdf – Præsentation af hovedvilkår for betinget aftale med konsortiet – s. 2 
152 https://www.nykredit.dk/dit-liv/bolig/din-bolig/kundekroner/saadan-fungerer-kundekroner  

https://pfa.dk/privat/opsparing/pfa-kundekapital/
https://forenetkredit.dk/wp-content/uploads/2017/12/Repr%C3%A6sentantskabsm%C3%B8de-23.-nov-2017-dagsorden-og-bilag.pdf
https://forenetkredit.dk/wp-content/uploads/2017/12/Repr%C3%A6sentantskabsm%C3%B8de-23.-nov-2017-dagsorden-og-bilag.pdf
https://www.nykredit.dk/dit-liv/bolig/din-bolig/kundekroner/saadan-fungerer-kundekroner
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Figur 18 

 

 

Grundet den resultatmæssige fremgang og tilførsel af kapital udvidede man den årlige bidragsrabat fra 

1.000 kr. om året pr. lånte million til 1.500 kr. om året til og med 2019153. 

I figuren herunder er forsøgt illustreret hvordan tilførslen af kapital giver Nykredit mulighed for at udbetale 

flere KundeKroner til kunderne end det ville have været tilfældet uden adgang til kapital154. 

Figur 19 

 

Flere professorer i økonomi, herunder Jesper Rangvid, udtrykker dog deres bekymring for om 

løsningsmodellen med aktiesalget nu også er den bedste løsning set med kundebriller, da 

pensionsselskaberne, som kompensation for den øgede risiko der er ved at investere i unoterede aktier, vil 

kræve en større risikopræmie, som det i sidste ende er kunderne der kommer til at betale for155. 

Flere fremhæver i den forbindelse at Nykredit fuldt ud er i stand til at efterleve de nye krav igennem 

konsolidering af overskud, og at det, ud fra et kundemæssigt synspunkt, derfor ville være en bedre løsning 

at sænke indtjeningen og udelukkende bruge overskuddet til konsolidering. 

Som vi har været inde på, krævede Finanstilsynet at Nykredit, som unoteret virksomhed og uden adgang til 

kapital fra konglomeratet, skulle holde 18,5-19,5 % i CET1, dvs. kapital af højeste karat, og hvis man 

samtidig ønskede at holde fast i sin målsætning om at være et institut med et aktivt udlån, dvs. at man 

låner ud både når det går godt i samfundet og når det går dårligt i samfundet, dertil skulle ligge 3,5 % 

yderligere CET1. 

                                                           
153 https://www.nykredit.com/siteassets/ir/files/announcements/company-announcements/nykredit-
realkredit/2018/nykredit-koncernen-modtager-milliardtilskud-fra-forenet-kredit_nykredit_realkredit_2018-03-
23_da.pdf  
154 https://forenetkredit.dk/wp-content/uploads/2017/12/Repr%C3%A6sentantskabsm%C3%B8de-23.-nov-2017-
dagsorden-og-bilag.pdf – s. 12/12 
155 https://landbrugsavisen.dk/professor-salg-af-nykredit-til-pensionskasser-kan-drive-priserne-op  

Kilde: udarbejdet p.b.a. prislister for de 4 store realkreditinstitutter! 

https://www.nykredit.com/siteassets/ir/files/announcements/company-announcements/nykredit-realkredit/2018/nykredit-koncernen-modtager-milliardtilskud-fra-forenet-kredit_nykredit_realkredit_2018-03-23_da.pdf
https://www.nykredit.com/siteassets/ir/files/announcements/company-announcements/nykredit-realkredit/2018/nykredit-koncernen-modtager-milliardtilskud-fra-forenet-kredit_nykredit_realkredit_2018-03-23_da.pdf
https://www.nykredit.com/siteassets/ir/files/announcements/company-announcements/nykredit-realkredit/2018/nykredit-koncernen-modtager-milliardtilskud-fra-forenet-kredit_nykredit_realkredit_2018-03-23_da.pdf
https://forenetkredit.dk/wp-content/uploads/2017/12/Repr%C3%A6sentantskabsm%C3%B8de-23.-nov-2017-dagsorden-og-bilag.pdf
https://forenetkredit.dk/wp-content/uploads/2017/12/Repr%C3%A6sentantskabsm%C3%B8de-23.-nov-2017-dagsorden-og-bilag.pdf
https://landbrugsavisen.dk/professor-salg-af-nykredit-til-pensionskasser-kan-drive-priserne-op
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Illustrativt er kravene fra FT vist i nedenstående figur156: 

Figur 20 

   

Med klarlægningen af de nye Basel IV krav skønnes behovet for CET1 at ligge på 18-19 % uden aktivt 

udlån157. 

Med en forventet stigning i sine risikovægtede eksponeringer fra 350 til 450 mia. kr. estimerer Nykredit at 

det vil kræve en samlet beholdning af CET1 kapital på 81-86 mia. kr. inkl. 15,750 mia. kr. med aktivt udlån. 

Gulvkravet vil som vist tidligere være fuldt implementeret i 2027. Dvs. Nykredit ville på dette tidspunkt 

skulle have en beholdning af CET1 kapital på 101,75 mia. kr. i worst case. 

Det betyder at Nykredit kan leve op til kravene ved blot at opretholde en EKF på 2,5929 %. 

Tabel 27 

 

Det ville jo så betyde at der ikke var noget at udbetale kundekroner af, men til gengæld ville man kunne 

nøjes med en betydeligt lavere indtjening, hvorfor kunderne kunne mærke fordelene i form af lavere 

gebyrer og bidragssatser. 

Ud over at det vil være dyrere for en koncern som Nykredit ikke at have adgang til kapital, er der nogle 

yderligere forhold, man bør have for øje hvis man alene valgte at basere sig på overskud og som taler imod 

at Nykredit bør følge en sådan strategi. 

For det første er Nykredit, som Europas største private udsteder af realkreditobligationer afhængig af at 

kunne sælge sine obligationer således at kunderne kan tilbydes boliglån på attraktive vilkår. Danmark er 

måske et af de lande med flest lånemuligheder, hvilket især skyldes interessen fra udenlandske investorer i 

                                                           
156 https://forenetkredit.dk/wp-content/uploads/2017/12/Repr%C3%A6sentantskabsm%C3%B8de-23.-nov-2017-
dagsorden-og-bilag.pdf – s. 8/12 
157 https://forenetkredit.dk/wp-content/uploads/2017/12/Repr%C3%A6sentantskabsm%C3%B8de-23.-nov-2017-
dagsorden-og-bilag.pdf – Indstilling, s. 9/27 

https://forenetkredit.dk/wp-content/uploads/2017/12/Repr%C3%A6sentantskabsm%C3%B8de-23.-nov-2017-dagsorden-og-bilag.pdf
https://forenetkredit.dk/wp-content/uploads/2017/12/Repr%C3%A6sentantskabsm%C3%B8de-23.-nov-2017-dagsorden-og-bilag.pdf
https://forenetkredit.dk/wp-content/uploads/2017/12/Repr%C3%A6sentantskabsm%C3%B8de-23.-nov-2017-dagsorden-og-bilag.pdf
https://forenetkredit.dk/wp-content/uploads/2017/12/Repr%C3%A6sentantskabsm%C3%B8de-23.-nov-2017-dagsorden-og-bilag.pdf
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at investere i danske realkreditobligationer, og efterspørgslen er høj 158.  Dette kan blive en udfordring at 

leve op til, hvis man ikke er konkurrencedygtig, og et afkast på 2,5929 % er ikke konkurrencedygtigt. Dertil 

bør man yderligere have for øje at myndigheder og interessenter typisk vil have en forventning om at store 

udbydere efterlever nye krav hurtigere end loven kræver.  

Og for det andet vil man være ekstra sårbar over for finansielle kriser fordi man ikke har adgang til kapital 

på samme vilkår som sine konkurrenter. Man vil måske kunne skaffe kapitalen men ikke på attraktive vilkår. 

Den øgede sårbarhed vil blive straffet af såvel ratingbureauer som investorerne og det må forventes at 

ramme Nykredit hårdt. 

Den usikkerhed harmonerer ikke med Nykredits målsætning om bl.a. at kunne tilbyde kunderne verdens 

bedste boliglån og stadig låne penge ud selv om verden brænder. 

Det at man med den valgte løsning både kan levere konkurrencedygtige resultater og fremskynde 

KundeKroner overfor kunderne bør således øge trygheden og det samlede udbytte for Nykredits 

nuværende og kommende kunde og de næste generationer. 

Vi vil i det følgende forsimplede regnestykke vise hvorledes det er muligt for kunderne via kundekroner at 

opnå en gennemsnitlig bidragsrabat på 0,4 % s.f.a. aftalen med konsortiet. 

Regnestykket vil være baseret på følgende forudsætninger: 

- Nykredits overskud efter skat udgør 8 mia. kr. svarende til overskuddet i 2017. 

- Nykredits gennemsnitlige bidragssats før kundekroner udgør 0,83 %159. 

- I en artikel som finans bragte d. 8. november 2017, tog Forenet Kredit til genmæle over for den 

kritik der havde været omkring Nykredits bidragssatser ved at proklamere at Nykredit skulle være 

konkurrencedygtig endog før KundeKroner160. Dette vil vi derfor tage udgangspunkt i. 

- Afkastkravet fra konsortiet forudsættes ikke at ændre sig 

- Nykredits egenkapital udgør primo året 69 mia.161. 

I ejeraftalen mellem Forenet Kredit og Konsortiet fremgår følgende vilkår som Nykredit skal leve op til i 

forhold til konsortiet og som vi derfor skal sørge for overholdes i regnestykket: 

1. Konsortiet skal have et årligt regnskabsmæssigt afkast på aktuelt min. 8,5 % før skat  

2. Fremtidigt udbytte min. 50 % 

3. En såkaldt ”hård” udbyttebegrænsning, som betyder at udbyttet skal udgøre min. 20 % af resultatet 

efter skat målt over en 3-årig rullende periode og 

4. Min. 1,7 % i forhold til den bogførte egenkapital 

Vi deler regnestykket op i 2 perioder (år) og ligger ud med år 1: 

                                                           
158 http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2017/11/Analyse-
Risici%20er%20under%20opbygning%20i%20den%20finansielle%20sektor.pdf – s. 5 
159 https://www.nykredit.com/siteassets/ir/files/financial-reporting/financial-
reports/nykredit/2017/nykredit_q4_17_2018-02-08_da.pdf - Bidrag/Gns. Realkreditudlån 
160 https://finans.dk/debat/ECE10010201/saadan-forloeb-dramaet-om-nykredits-boersnotering/ - se afsnit 35 
161 https://www.nykredit.com/siteassets/ir/files/financial-reporting/financial-
reports/nykredit/2017/nykredit_q4_17_2018-02-08_da.pdf - s. 27/154 – Egentlig kernekapital (CET1) 

http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2017/11/Analyse-Risici%20er%20under%20opbygning%20i%20den%20finansielle%20sektor.pdf
http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2017/11/Analyse-Risici%20er%20under%20opbygning%20i%20den%20finansielle%20sektor.pdf
https://www.nykredit.com/siteassets/ir/files/financial-reporting/financial-reports/nykredit/2017/nykredit_q4_17_2018-02-08_da.pdf
https://www.nykredit.com/siteassets/ir/files/financial-reporting/financial-reports/nykredit/2017/nykredit_q4_17_2018-02-08_da.pdf
https://finans.dk/debat/ECE10010201/saadan-forloeb-dramaet-om-nykredits-boersnotering/
https://www.nykredit.com/siteassets/ir/files/financial-reporting/financial-reports/nykredit/2017/nykredit_q4_17_2018-02-08_da.pdf
https://www.nykredit.com/siteassets/ir/files/financial-reporting/financial-reports/nykredit/2017/nykredit_q4_17_2018-02-08_da.pdf
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Vi antager at ud af overskuddet på de 8 mia. kr. betaler Nykredit et udbytte på 6 mia. heraf 4,8 mia. til 

Forenet Kredit og 1,2 mia. til Konsortiet. 

For at opnå en gennemsnitlig bidragssats på 0,5 % svarende til niveauet omkring 2009, skal Nykredit bruge i 

alt 3,776 mia. kr. i tilskud fra Forenet Kredit. Regnestykket fremkommer således: 

Tilskud = Gennemsnitligt Realkreditudlån * (0,83 % - 0,5 %) = 3,776 mia. kr. 

Tilskuddet kanaliseres videre til kunderne i form af KundeKroner. Resten af udbyttet beholder Forenet 

Kredit selv til dækning af omkostninger, konsolidering osv. 

1,2 mio. kr. overføres som udbytte til konsortiet. 

Cash Flowet for Nykredit i år 1 ser således ud: 

 

Afkast for konsortiet 1. år: 

Udbytte = 1,2 mia. / 14,3 mia.162 = 8,4 % 

Kursgevinst = 2,9 mia. / 69 mia. = 4,2 % 

Afkast = 12,6 % 

Udvikling i EK: 

EK ultimo = 69 mia. + 2,9 mia. = 71,9 mia. Kr. 

Udvikling I formue I Forenet Kredit: 

Formue primo = 7,5 mia. + 1,024 mia. = 8,524 mia. Kr. 

Til sidst kontrollere vi at de 4 forbehold er overholdt: 

1. 12,6 % > 8,5 %  

2. 6/8 = 75 % > 50 % 

3. 6/8 = 75 % > 20 % 

4. 6 > 1,7 % * 69 = 1,17 

Det ses altså at ovenstående lever op til alle forhold samt sikrer en særdeles attraktiv bidragssats for 

kunderne. 

                                                           
162 Samlet investering fra konsortiet 
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Vi vil nu bevæge os videre til år 2: 

Da de forskellige realkreditinstitutter udbyder den samme vare og varerne er ens vil de andre store 

institutter følge trop og sænke den gennemsnitlige bidragssats til 0,5 % for ikke at ryge helt ud af markedet. 

Da Nykredit har meldt ud at de vil være konkurrencedygtige også før KundeKroner jf. nyheden fra Finans 

nævnt tidligere, sænker de således bidragssatsen til 0,5 %. 

Hvor meget skal Nykredit bruge for at lave denne øvelse? 

Hvis låntagerne i gennemsnit skal betale 0,5 % i bidrag skal bidraget sænkes med 3,776 mia. kr. 

Vi antager at Totalkreditbankerne bidrager med 1/3, dvs. omkostningen for Nykredit er 2,517 mia. kr. før 

skat. Da indtjeningen er mindre sparer Nykredit 629,33 mio. kr. i skat. 

Dvs. ud fra en alt-andet-lige betragtning vil Nykredits overskud i år 2 være 6,112 mia. kr. 

Vi antager at der af overskuddet betales 3,1 mia. (50 %) i udbytte, hvoraf Forenet Kredit får de 80 % 

svarende til 2,48 mia. kr. og Konsortiet får de 20 % svarende til 0,62 mia. kr. 

Da bidragssatsen allerede er på 0,5 % beholder Forenet Kredit udbyttet selv, og der udbetales derfor ikke 

KundeKroner, da det ikke er nødvendigt. 

I år 2 ser Cash Flowet derfor således ud: 

 

Afkast for konsortiet år 2: 

Udbytte = 0,62/14,3 = 4,34 % 

Kursgevinst = 3/71,9 = 4,17 % 

Afkast = 8,51 % 

Udvikling i EK: 

EK ultimo = 71,9 mia. + 3 mia. = 74,9 mia. Kr. 

Udvikling I formue I Forenet Kredit: 

Formue ultimo = 8,524 mia. + 2,48 mia. = 11,004 mia. kr. 
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Til sidst vil vi ligesom i år 1 kontrollere om alle forudsætningerne i aftalen er opfyldte: 

1. 8,51 % > 8,5 %  

2. 3,1/6,1 = 50 % > 50 % 

3. 3,1/6,1 = 50 % > 20 % 

4. 3,1 > 1,7 % * 71,9 = 1,22 

Det ses af resultatet at aftalen er fordelagtig for såvel Nykredit, deres ejere og i særdeleshed for kunderne. 

Det ses også at Forenet Kredit allerede efter blot 2 år har nået sit kapitalmål på 10 mia. kr. 

Efter år 2 vil KundeKroner ikke længere være aktuel i og med bidragssatsen nu ligger på 0,5 %. Yderligere 

bidragsreducering vil dog være svær at realisere s.f.a. af forudsætning 1. Denne begrænsning er således 

med til at beskytte pensionsselskabernes interesser. M.a.o. kan Nykredit ikke vælge at sætte bidragssatsen 

så lavt man vil da det vil ramme Konsortiet. 

En måde at give Nykredit større dispositionsfrihed er ved f.eks. at give Konsortiet en fortrinsstilling hvis 

egenkapitalforrentningen kommer under 6 %. 

 

11.2 Børsnotering 
Forenet Kredit 

Vi har nu set på hvad der taler for salget til pensionsselskaberne. I det følgende vil vi belyse fordelene for 

ejerne hvis man i stedet havde valgt at fuldføre den planlagte børsnotering af Nykredit. Holdningerne til en 

potentiel børsnotering af Nykredit er meget delte. Én af dem der har talt for en børsnotering og også ser 

det som en bedre løsning end modellen med pensionsselskaberne er professor Jesper Rangvid, som 

argumenterer for at afkastkravet bør falde s.f.a. den lavere risiko der følger med at være børsnoteret163. 

Likvide aktier er alt andet lige nemmere at komme af med en illikvide og det bør resultere i en mindre 

risikopræmie. 

I værdisætningen af unoterede virksomheder bruges typisk en risikopræmie på 2,83 %164. Vi mener at 

Nykredits størrelse og rating gør at risikopræmien bør sættes lavere. Derfor har vi valgt en risikopræmie på 

2 %.  

Holdes alle andre parametre uændret165 får vi en fair kurs for Nykredit på 70,19 kr./aktie. I nedenstående 

tabel ses en sammenligning af prisen for Nykredit som hhv. unoteret og noteret. 

 

 

 

 

 

                                                           
163 http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/183787/artikel.html  
164 https://rauli.cbs.dk/index.php/loge/article/viewFile/686/718  
165 Vi regner med en risikofri rente på 1,83 % så vores beregnede pris før ændring af risikopræmien svarer til prisen for 
Nykredit som unoteret, dvs. 51,7257 kr./aktie 

http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/183787/artikel.html
https://rauli.cbs.dk/index.php/loge/article/viewFile/686/718
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Tabel 28 

 

Helt nøjagtigt giver det en merværdi for virksomheden på 24,53 mia. kr. Tallet er naturligvis behæftet med 

usikkerheder, dels s.f.a. modellens begrænsninger og dels i forhold til at en aktiekurs jo afspejler hvad 

værdien af virksomheden er her og nu. Hvis Nykredit f.eks. først er klar til en børsnotering om 1 år skal man 

tage højde for at markedssituationen til den tid kan have ændret sig enten til fordel eller ulempe for 

virksomheden. 

Beregningerne skal dog gerne vise hvordan en fair pris kan regnes med baggrund i nogle forudsætninger og 

at der potentielt kunne ligge en betydelig merværdi for Nykredit i at lade sig børsnotere. 

Kunderne 

Den merværdi Nykredit vil kunne skabe ved en børsnotering betyder at man hurtigere vil opbygge en 

tilstrækkelig kapitalbuffer og med det bedre muligheder for at kunne sikre kunderne bedre og billigere 

boliglån i fremtiden. Ifølge flere kilder som hjemmesiden Finans har talt med vil Forenet Kredit på baggrund 

af en børsnotering stå med en formue på 5-7 mia. kr. i og med det ikke er nødvendigt at have pengene 

liggende som kapitalberedskab. Disse penge kan med fordel overføres til kunderne igennem kontante 

fordele som f.eks. bidragsreduktion166. 

En anden fordel for kunderne er at de vil have mulighed for at investere direkte i Nykredit igennem køb af 

aktier og derved få en ekstra fordel ud af det når virksomheden gør det godt, og ved en pris i omegnen af 

70 kr. pr. aktie bør alle kunne være med167. 

 

11.3 Aktionærforeningsmodellen 
Forenet Kredit 

En alternativ model til en børsnotering eller et salg af unoterede aktier er aktionærforeningsmodellen, som 

vi kort præsenterede i indledningen af denne rapport. 

Modellen er i store træk et alternativ til den løsning Nykredit har valgt med salg af unoterede aktier. 

Modellen går ud på at låntagerne bliver tilbudt en rabat på deres bidragssats mod køb af aktier i 

virksomheden for en del af provenuet fra lånoptagelsen. En låntager der f.eks. godkendes til et 

realkreditlån på 3,2 mio. kr. til køb af et hus til 4,0 mio. kr. godkendes samtidig til at låne 48.000 kr. 

(svarende til 1,5 % af realkreditlånet) til køb af aktier i virksomheden. Købet af aktierne resulterer i at han 

får en bidragsrabat på 0,2 %.  

                                                           
166 https://finans.dk/finans2/ECE9557118/boersnotering-kan-bane-vej-for-billigere-boliglaan-til-
nykreditkunder/?ctxref=ext  
167http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/179877/artikel.html?hl=YToxOntpOjA7czoxNDoiTmljaG9sYXMgUm9oZ
GUiO30,  

https://finans.dk/finans2/ECE9557118/boersnotering-kan-bane-vej-for-billigere-boliglaan-til-nykreditkunder/?ctxref=ext
https://finans.dk/finans2/ECE9557118/boersnotering-kan-bane-vej-for-billigere-boliglaan-til-nykreditkunder/?ctxref=ext
http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/179877/artikel.html?hl=YToxOntpOjA7czoxNDoiTmljaG9sYXMgUm9oZGUiO30
http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/179877/artikel.html?hl=YToxOntpOjA7czoxNDoiTmljaG9sYXMgUm9oZGUiO30
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Nykredit har mulighed for at yde realkreditlånet via Totalkredit og banklånet på de 48.000 kr. via banken. 

Ifølge lektor på Århus Universitet Johannes Raaballe, er modellen både god for kunderne og sikrer Nykredit 

tilførsel af samme mængde kapital som det man ville have behov for ved en børsnotering. 

I et brev fra finanstilsynet til Nykredits CEO Søren Holm, som vi har fået adgang til, skriver finanstilsynet 

følgende omkring aktionærforeningsmodellen: 

”Hvis instituttet ikke har adgang til kapitaltilførsel fra markedet eller modervirksomhed, vil det alt andet lige 

skulle have en højere kapitalmålsætning”… 

”Erfaringerne fra Finanskrisen peger på, at kapitalisering via salg af unoterede kapitalbeviser til kunder 

desværre ikke giver samme adgang til kapital, når instituttet har behov for at styrke kapitalen, som 

børsnoterede kreditinstitutter viste sig at have under krisen”168.   

I forhold til de kapitalkrav, som Nykredit skal leve op til, sidestilles aktionærmodellen således med 

situationen hvor Nykredit ikke har adgang til kapital. 

Fortalerne for aktionærforeningsmodellen pointere imidlertid at det vil blive vanskeligt at hente ny kapital i 

en krisesituation fordi værdien af aktierne udvandes ved yderligere kapitalindskud. Dette kaldes i 

finansieringsøjemed for ’Debt Overhang’ problemet. Situationen opstår når tabene bliver så store at de 

efterstillede långivere, dvs. senior kreditorerne osv. må forvente at tabe penge. Som følge heraf vil kursen 

på den efterstillede falde, f.eks. fra 100 til 80169. 

Grunden til at aktiernes værdi udvandes hvis aktionærerne vælger at skyde flere penge i instituttet, er at 

køb af aktier for f.eks. 20 mia. kun vil forøge værdien med 15 mia. kr. fordi gælden stiger med de 

resterende 5 mia. (kursen på gælden stiger fordi risikoen er blevet lavere). De efterstillede långiveres risiko 

falder på bekostning af at aktiernes værdi udvandes. 

Aktionærerne vil derfor vise uvilje over for at skyde flere penge ind i virksomheden. 

Både Danske Bank og Deutsche Bank har været i knæ men ingen af dem valgte under krisen at foretage en 

aktieemission fordi man ikke ønskede at udvande aktionærernes værdier i selskabet170. 

Et andet problem som kritikere af en børsnotering fremhæver, er at en senere kapitaludvidelse vil udvande 

Forenet Kredits ejerandel. Forenet Kredit har som bekendt ikke likviditet til selv at øge kapitalen i Nykredit. 

De resterende ’småaktionærer’ (Østifternes f.m.b.a., IF og PRAS A/S) vil formentlig heller ikke have de store 

muligheder for at bidrage med kapital i den størrelsesorden, der må formodes at være tale om. En ny 

aktieemission kan derfor betyde at Forenet Kredits ejerandel falder til under 50 %. 

Hvordan forholder det sig med aktionærforeningsmodellen? 

I aktionærforeningsmodellen er problemet mindre relevant, idet Nykredit kan hente egenkapital fra sin 

låntagerskare hvoraf man har ca. 800.000 låntagere at tage af. 

Raaballe argumenterer for at hvis Nykredit senere får brug for yderligere kapital kan virksomheden blot 

forhøje aktieandelen til 3 % i stedet for 1,5 % mod en bidragsreduktion på 0,4 i stedet for 0,2 %. Derved 

beholder Forenet Kredit og långiverne deres ejerandele. 

                                                           
168 https://ugebrev.dk/wp-content/uploads/2017/10/Finanstilsynets-brev-til-Nykredit.pdf  
169 https://www.finweb.com/investing/explanation-of-debt-overhang.html  
170 https://finans.dk/debat/ECE10006015/boersnotering-loeser-ikke-nykredits-grundlaeggende-problem/?ctxref=ext  

https://ugebrev.dk/wp-content/uploads/2017/10/Finanstilsynets-brev-til-Nykredit.pdf
https://www.finweb.com/investing/explanation-of-debt-overhang.html
https://finans.dk/debat/ECE10006015/boersnotering-loeser-ikke-nykredits-grundlaeggende-problem/?ctxref=ext
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Det der taler for aktionærforeningsmodellen set med Forenet Kredits briller, er mange af de samme ting 

som også gør sig gældende for løsningen med pensionsselskaberne, dvs. 

• Langsigtet investor – Låntagerne kan videresælge aktierne til nye låntagere eller Forenet Kredit kan 

købe dem tilbage 

• Mulighed for yderligere kapitaltilførsel 

Derudover har man ved aktionærforeningsmodellen som udgangspunkt større dispositionsfrihed da man 

ikke er begrænset af at investor kræver et bestemt afkast, idet man kan sige at deres primære formål med 

køb af aktierne er at få en lavere bidragssats. 

Modellen har desuden vist sig at virke for andre. Da PFA tilbage i 2001 oplevede store problemer fik man 

vendt situationen s.f.a. indførelsen af en kundeejet model, der går ud på at kunderne kan vælge at lade 5 % 

af deres pensionsindskud indgå i virksomhedens kapitalgrundlag, i form af såkaldt KundeKapital, der som 

bekendt indebærer en høj risiko, men som har vist sig at være en god forretning for såvel kunderne171 som 

virksomheden.  

Hvorvidt Nykredits kunder er villige til at gøre det samme, er selvfølgelig en usikkerhedsfaktor, men mod en 

billigere bidragssats vurderer vi at chancerne er gode. 

 

Kunderne 

Johannes Raaballe ligger ikke skjul på hvem aktionærforeningsmodellen er skabt for:  

”Aktionærforeningsmodellen er ikke skabt af hensyn til Nykredit-koncernen, men af hensyn til dens 

låntagere. Hensigten er at medvirke til, at låntagerne kan få så billige realkreditlån som muligt og vende 

tilbage til en årlig bidragssats omkring 0,5%”172 

Vi har tidligere vist hvordan Nykredits kunder kan opnå en reduktion af bidraget til omkring 0,5 %. Med 

aktionærforeningsmodellen forudsættes kundernes muligheder for at opnå billigere bidragssatser at være 

bedre i og med man ikke har eksterne aktionærer, som kræver et bestemt afkast af egenkapitalen. 

Omvendt må man ikke glemme, at billigere bidragssatser, for Nykredit er en omkostning – intet kapital er 

gratis. Med en høj risiko følger også et højt forventet afkast. Det er en naturlov.  

Raaballe foreslår en model hvor kunderne mod køb af aktier for 1,5 % af lånet, får en bidragsreduktion på 

0,2 %. Det svarer til et afkast på 13,33 %. De kunder, som ikke har råd til at købe aktierne selv, låner 

pengene i banken og derved tjener banken nogle penge på det. Nykredit tilbyder et boliglån til 5%/6,25 

%/9% afhængig af kundetilbud173. Hvis vi tager udgangspunkt i en rente på 6,25 % svarer ”nettoprisen” til 

7,08 % før skat. Kunder, som ikke har behov for at låne 80 %, kan vælge at lave et lidt højere realkreditlån 

og således opnå en billigere finansiering af aktiekøbet.  

Til sammenligning ses herunder et par eksempler på nogle af Nykredits andre kapitalinstrumenter174: 

                                                           
171 https://www.business.dk/debat/kundekapital-er-en-enestaaende-model – KundeKapital har i perioden 2004 – 
2015 gennemsnitligt givet over 20 % p.a. i afkast 
172 http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/ERU/bilag/129/1865762.pdf - 2. afsnit 
173 https://www.nykredit.dk/globalassets/pdf/priser-og-vilkar/bank/priser/prisliste-udlaan.pdf  
174 https://www.nykredit.com/siteassets/ir/files/financial-reporting/risk-and-capital-management-
reports/risk_and_capital_management_q4_17_2018-02-08_da.pdf  

https://www.business.dk/debat/kundekapital-er-en-enestaaende-model
http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/ERU/bilag/129/1865762.pdf
https://www.nykredit.dk/globalassets/pdf/priser-og-vilkar/bank/priser/prisliste-udlaan.pdf
https://www.nykredit.com/siteassets/ir/files/financial-reporting/risk-and-capital-management-reports/risk_and_capital_management_q4_17_2018-02-08_da.pdf
https://www.nykredit.com/siteassets/ir/files/financial-reporting/risk-and-capital-management-reports/risk_and_capital_management_q4_17_2018-02-08_da.pdf


2. maj. 2018 HD(F) Micki Preuss Jensen 
  Thomas Marco Leth 

Side 78 af 96 
 

Figur 21 

 

Som en kommerciel virksomhed der er afhængig af at eksterne investorer bidrager med finansiering, er det 

nødvendigt at Nykredit oppebærer en indtjening, som gør at investorerne ser Nykredit som en attraktiv 

virksomhed at investere i. Som Danmarks største udlåner af realkreditlån, er det klart at bidrag er en vigtig 

del af Nykredits indtjening på godt og ondt. Ud fra tallene i årsregnskabet for 2017 svarer bidraget til ca. 34 

% af koncernens indtjening. Faldende indtjening herfra kombineret med en hård krise kan således afføde 

en kapitalflugt netop hvor Nykredit måske allermest har brug for kapital. Et vidnesbyrd om hvor vigtig en 

høj indtjening er for virksomhedens attraktivitet fremgår af ratingen, og som vi tidligere har været inde på 

er Nykredits rating ikke blevet bedre selvom man har forbedret sin indtjening såvel som sit 

kapitalberedskab betydeligt. Til gengæld har S&P lagt vægt på netop Nykredits gode udvikling det seneste 

stykke i deres begrundelse for at fastholde ratingen. Høj indtjening spiller således en vigtig rolle i forhold til 

hvordan Nykredit bedømmes af omverdenen og i en krisesituation, hvor man i forvejen har reduceret en af 

sine vigtigste indtægtskilder, kan det ramme ekstra hårdt. 

 

11.4 Frasalg af Aktiver 
Forenet Kredit 

Den sidste mulighed, som vi her vil belyse, er frasalg af aktiver. Som vi tidligere har været inde på, er der en 

risiko for at banker, som nu bliver tvunget til at opgøre en større del af deres risikoeksponeringer efter 

standardmetoden, kan have et øget incitament til at begrænse udlånet til gode kunder til fordel for øget 

udlån til mindre gode kunder, da kredittillægget her er højere. Da kapitalomkostningerne er de samme 

uanset PD-sandsynlighed, vil man således kunne forbedre sin indtjening ved at foretage denne omfordeling. 

Ulempen er at mindre gode kunder vil have en større sandsynlighed for at misligholde deres forpligtelser 

end gode kunder. Samtidig vurderes der også typisk at være en sammenhæng mellem f.eks. formueforhold 

og kundernes rating, idet kunder med høj rating typisk også har de største formuer, og dermed bedre 

muligheder for at kunne absorbere tab eller stille supplerende sikkerhed. Dermed vil de typisk være mere 

robuste og modstandsdygtige over for konjunkturændringer. Ved at frasælge de bedste lån risikerer man 

således at vælge de kunder fra som er mest stabile. Det der taler for modellen, er at den eksisterende 

ejerstruktur, dvs. før salget til pensionsselskaberne, bevares hvorved Forenet Kredit beholder ejerandelen 

på godt og vel 90 %. Da man således ikke har eksterne aktionærer, som vil kræve et afkast, bør 

omkostningerne alt andet lige være lavere. 

Det er vores vurdering at en løsning med frasalg af aktiver i stedet for én af de andre løsninger, ikke er at 

foretrække, hverken for Forenet Kredit eller for Kunderne. 

Nykredit har bl.a. afgivet et løfte om at man ønske at låne ud til hele Danmark. Vælger man at sælge aktiver 

fra skal man til at vælge hvilke kunder der ikke længere skal kunne låne i Nykredit og det harmonere ikke 

med virksomhedens strategi. 
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12. Konklusion 
I begyndelsen af opgaven belyste vi, hvorfor det var nødvendigt med implementeringen af Basel III v.2 og 

hvilken betydning der har haft for prisen på kapital. F.eks. Var vi inde på, at der er tegn på at risici er under 

opsejling i den finansielle sektor. Udlån til husstande med høj gældsfaktor stiger, hvilket skyldes en general 

fremgang i økonomien, som afføder PD-sandsynlighed undervurderes i det aktuelle marked. Derudover 

melder mange banker, at deres kreditstandarder lempes. Som vi også har været inde på, er der sket en 

kraftig stigning i efterspørgslen efter nogle af de samme finansielle instrumenter, som var skyld i, at 

finanskrisen ramte så hårdt og bredt som den gjorde. Endvidere har kreditvæksten været begrænset trods 

stigende friværdier.  

Casen med Banco Popular viser, at kapitalbuffere og krav til egenkapitaldækning ikke har været 

tilstrækkelige til at bremse kollapset af banken, som har taget for meget risiko. Desværre er Banco Popular 

ikke et enkeltstående tilfælde. Mange store banker i især Italien og Portugal er også i knæ og selv mægtige 

Deutsche Bank har været hårdt ramt som følge af den finansielle krise. I Danmark kom bankerne sig 

generelt hurtigere, men hidtil har man i Basel komiteen ikke taget hensyn til den meget lave tabshistorik 

inden for dansk realkredit. Strammere kapitalkrav bør alt andet lige afføde lavere kapitaldækningsgrader. 

Vores analyse af udviklingen i henholdsvis Nykredits og Danske Banks gennemsnitlige kapitalomkostninger 

også kaldet WACC i perioden 2014-2017 viser, at det er blevet billigere at skaffe kapital, men at udviklingen 

ikke alene kan forklares ud fra forholdet mellem egen - og fremmedkapital. F.eks. fremgår det, ar 

sammenligningen med iTraxx-indekset, som fortæller hvordan prisen for at beskytte sig mod default på 

virksomhedsobligationer har udviklet sig, at risikoen generelt er faldet i markedet, og det vurderes således 

også at have haft betydning for prisen på Nykredits og Danske Banks kapitalomkostninger. 

Sammenligningen af Danske Banks og Nykredits AT1 obligationer viser dog, at stærke kapitalnøgletal har en 

betydning i og med Danske Bank har en lavere risikopræmie end Nykredit. Således kan vi fra vores analyse 

se at kapitalomkostningerne har en tendens til at falde, når gearingen falder. Dette stemmer overens med 

Miller og Modigliani’s kapitalstrukturteori ifølge hvilken WACC vil falde indtil forholdet 
𝐹𝐾∗

𝐸𝐾
 opnås, idet 

lavere gearing reducerer den finansielle risiko og dermed reduceres afkastkravet til kapitalen. 

Hvis virksomhedens risikovægtede aktiver (REA) stiger uden at kapitalberedskabet udbygges, vil risikoen alt 

andet lige forøges og dermed bør prisen på kapital stige. 

Nykredit er solidt stillet i forhold til kapital efter nuværende regler. I dag har Nykredit CET1 kapital for 

69,641 mia. kr. mod et beregnet krav på 17,52% af risikovægtede aktiver, som udgør i alt 58,8 mia. kr. 

Behovet på 17,52% er resultatet af både lovkrav, effekt af stresstest og Nykredits rolle. Med rolle skal dels 

forstås Nykredits position som Europas største private udbyder af realkreditobligationer og dels det faktum, 

at Nykredit i forhold til sine konkurrenter bør holde mere kapital som følge af løbetidsrisikoen på 

låneporteføljen, der hovedsageligt består af realkreditlån. Finanstilsynet har i forhold til Nykredits 

kapitalpolitik bekræftet behovet for 17% i kapitalbehov. Når Forenet Kredit opbygger et tilstrækkeligt 

kapitalberedskab, vil Finanstilsynets krav sænkes med 0,5%. Herefter vil Nykredit stå med samme krav som 

børsnoteret selskaber.  

Analyse af stresstest på standardmodellen og den avancerede model viste, at de to modeller ikke har 

samme volatilitet. Vi har analyseret en stor del af Nykredits låneportefølje. Ved et hårdt 

lavkonjunktursscenarie med stigende belåningsværdier på 22% og en stigning i misligholdssandsynlighed 

stiger risikovægtede aktiver med 17,42% ved standardmetoden og 50,23% ved IRB-metoden. Der er dog 

stor forskel på, hvor meget de risikovægtede aktiver fylder som følge af opgørelsesmetoderne. IRB-

metoden giver 173 mia. kr. i REA mens standardmetoden giver 340 mia. kr. På trods af, at analysen ikke 
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dækker hele Nykredits forretningsomfang, kan vi se effekten af Basel III version 2, ved transitionen fra IRB – 

til standardmodel.  

Efter nye regler har vi beregnet, at Nykredits risikovægtede aktiver stiger med 83,4 mia. kr. til et niveau lige 

i underkanten af 450 mia. kr., som Nykredit selv angiver i regnskabet for 2017. Dertil kommer, at Nykredit 

som følge af standardmetoden ikke længere har et kapitalmål på 17,5% men fremadrettet 13,42%. Det 

skyldes den lavere volatilitet efter standardmetoden. Resultatet bliver, at Nykredit efter reguleringen stadig 

vil have en solid kapitaldækning.  

Nykredit har, på trods af fuld implementering af Basel III version 2 i 2027, en samlet kapitaloverdækning i 

2017 på 2,31 mia. kr. Heraf er koncernen overdækket med 7 mia. kr. i egentlig kernekapital og 

underdækket for kr. 5,3 mia. kr. i hybrid kernekapital. Niveauet af supplerende kapital er passende. 

Kapitalsammensætningen gør, at Nykredit med fordel kan ændre sin kapitalstruktur og konvertere egentlig 

kernekapital til hybrid kernekapital. Det vil betyde et udbytte til Nykredits ejere i niveauet 7 mia. kr. og 

optagelse af yderligere hybrid kernekapital for kr. 5,5 mia. Ændringen vil sænke 

finansieringsomkostningerne for Nykredit og være med til at løfte afkastet for aktionærerne.  

Vi vurderer, at Nykredit med kravet om at holde mere kapital, har mulighed for at ændre på den interne 

risikostyring, for at optimere forretningsafkastet. Ved at bruge interne modeller til opgørelse af kapitalkrav 

bliver Nykredit belønnet kapitalmæssigt for kunder med høj kunderating. Ved en overgang til 

standardmetoden forøges omkostninger til finansiering af udlånet, mens indtægterne som udgangspunkt 

forbliver uændret. Ved at øge volumen af kunder med lavere rating og dermed tage et højere kredittillæg 

på bekostning af andelen af kunder med højest rating, vil Nykredit opnå et højere forretningsafkast. Det er 

så længe, at Nykredits risikovægtede aktiver opgjort via IRB-metoden ikke overstiger et niveau, som opgjort 

via standardmetoden. Da Nykredit i dag ikke differentiere priserne for privatsegmentet, og dette ikke 

harmonerer med at øge indtjening på kunder med lavere rating, er der et begrundet incitament til, at 

Nykredit igen vil differentiere priser for privatkunder.   

I slutningen af opgaven belyste vi, hvad der taler for de forskellige løsningsmodeller, som Nykredits ejere og 

ledelse har haft, for at skaffe ny kapital. Vores analyse viser, at der er flest ligheder imellem salget af 

unoterede aktier til pensionsselskaberne og den af Johannes Raaballe foreslåede aktionærforeningsodel. I 

begge modeller taler det for, at investorerne er langsigtede og at man har mulighed for at reducere den 

gennemsnitlige bidragssats til omkring 0,5% - dvs. samme niveau som i 2009. Dog begrænses yderligere 

bidragsreduktion af forudsætningen i ejeraftalen imellem Forenet Kredit og konglomeratet om et 

afkastkrav på 8,5%, samt at Nykredit stadig vil være afhængig af kapital fra eksterne investorer, som kræver 

et tilfredsstillende afkast.  

Det der taler for en børsnotering er, at prisen for aktierne alt andet lige er højere, som følge af 

illikviditetspræmien ved investormodellen. Ifølge vores værdiansættelse, vil en fair aktiekurs for Nykredit 

som børsnoteret være ca. 19 kr. højere end den kurs man har fået fra pensionsselskaberne. Dette er 

selvfølgelig baseret på en række forudsætninger i forhold til risikopræmien og budgetperiodens længde. 

Det taler imod en børsnotering er, at der er risiko for, at Nykredits ledelse bliver mere fokuseret på at 

maksimere minoritetsaktionærernes formue fremfor at drive virksomheden med kunderne for øje. 

Derudover er det tvivlsomt, at argumentet for, at man i en krisesituation kan hente ny kapital ved en 

aktieemission, da værdien af aktierne bliver udvandet, hvilket ikke er i ejernes interesse. Det bekræftes af 

både Danske Bank og Deutsche Bank, som forsøgte at rejse kapital i kølvandet på krisen.  

En sidste mulighed vi har set på, er en slankning af balancen. Fordelen ved modellen vil være en 

fastholdelse af nuværende ejerstruktur og dermed lavere finansieringsomkostninger. Ulempen er, at en 
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slankning betyder, at Nykredit aktivt skal vælge bestående kunder fra, som ikke er i samspil med ønsket om 

at yde lån i hele Danmark.   
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Bilag 3  
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Stresstest - stigning i LTV 5%

LTV

Nominel værdi 

af lån i mio. kr.
Ændring Op til 10% Fra 10-20 Fra 10-20 Fra 20-30

Fra 20-30 Vægte <10% 10-20% 20-30% Sum

0-10 10% 111.599 55.799     55.799 167.398 0 278.996 0 0 11.160 0 0 11.160

10-20 10% 111.599 55.799     111.599 167.398 167.398 278.996 0 0 22.320 0 0 22.320

20-30 10% 111.599 55.799     111.599 167.398 111.599 278.996 278.996 0 22.320 0 0 22.320

30-40 10% 111.599 55.799     111.599 167.398 111.599 278.996 111.599 0 22.320 0 0 22.320

40-50 10% 83.922 41.961     97.760 125.883 111.599 209.805 111.599 0 24.440 0 0 24.440

40-60 10% 83.922 41.961     83.922 125.883 70.084 209.805 111.599 0 20.981 0 0 20.981

60-70 10% 47.798 23.899     65.860 71.696 83.922 119.494 42.407 0 19.758 0 0 19.758

70-80 10% 47.798 23.899     47.798 71.696 29.735 119.494 83.922 0 14.339 0 0 14.339

80-90 10% 9.543 4.772       28.670 14.315 47.798 23.858 -6.389 0 11.468 0 0 11.468

90-100 10% 3.344 1.672       6.444 5.016 -9.584 8.360 47.798 1 3.222 0 0 3.222

+100 10% 2.702 1.351       4.374 4.053 1.275 6.755 -56.107 1 3.062 0 0 3.062

I alt 725.422,00  725.422    725.422  725.422         Risikovægte 175.388,34    

Stresstest - stigning i LTV 15%

LTV

Nominel værdi 

af lån i mio. kr.
Ændring Op til 10% Fra 10-20 Fra 10-20 Fra 20-30

Fra 20-30 Vægte <10% 10-20% 20-30% Sum

0-10 10% 111.599 167.398   -55.799 55.799 0 167.398 0 0 0 0 0 0

10-20 10% 111.599 167.398   111.599 55.799 55.799 167.398 0 0 0 11.160 0 11.160

20-30 10% 111.599 167.398   111.599 55.799 111.599 167.398 167.398 0 0 22.320 0 22.320

30-40 10% 111.599 167.398   111.599 55.799 111.599 167.398 111.599 0 0 22.320 0 22.320

40-50 10% 83.922 125.883   125.437 41.961 111.599 125.883 111.599 0 0 27.900 0 27.900

40-60 10% 83.922 125.883   83.922 41.961 97.760 125.883 111.599 0 0 24.440 0 24.440

60-70 10% 47.798 71.696     101.984 23.899 83.922 71.696 70.084 0 0 25.177 0 25.177

70-80 10% 47.798 71.696     47.798 23.899 65.860 71.696 83.922 0 0 19.758 0 19.758

80-90 10% 9.543 14.315     66.925 4.772 47.798 14.315 29.735 0 0 19.119 0 19.119

90-100 10% 3.344 5.016       12.643 1.672 28.670 5.016 47.798 1 0 14.335 0 14.335

+100 10% 2.702 4.053       7.718 1.351 10.818 4.053 -8.310 1 0 7.572 0 7.572

I alt 725.422,00  725.422    725.422  725.422         Risikovægte 194.099,84    

Stresstest - stigning i LTV 25%

LTV

Nominel værdi 

af lån i mio. kr.
Ændring Op til 10% Fra 10-20 Fra 10-20 Fra 20-30

Fra 20-30 Vægte <10% 10-20% 20-30% Sum

0-10 10% 111.599 278.996   -167.398 -55.799 0 55.799 0 0 0 0 0 0

10-20 10% 111.599 278.996   111.599 -55.799 -55.799 55.799 0 0 0 0 0 0

20-30 10% 111.599 278.996   111.599 -55.799 111.599 55.799 55.799 0 0 0 11.160 11.160

30-40 10% 111.599 278.996   111.599 -55.799 111.599 55.799 111.599 0 0 0 22.320 22.320

40-50 10% 83.922 209.805   153.113 -41.961 111.599 41.961 111.599 0 0 0 27.900 27.900

40-60 10% 83.922 209.805   83.922 -41.961 125.437 41.961 111.599 0 0 0 27.900 27.900

60-70 10% 47.798 119.494   138.109 -23.899 83.922 23.899 97.760 0 0 0 29.328 29.328

70-80 10% 47.798 119.494   47.798 -23.899 101.984 23.899 83.922 0 0 0 25.177 25.177

80-90 10% 9.543 23.858     105.179 -4.772 47.798 4.772 65.860 0 0 0 26.344 26.344

90-100 10% 3.344 8.360       18.842 -1.672 66.925 1.672 47.798 1 0 0 23.899 23.899

+100 10% 2.702 6.755       11.062 -1.351 20.361 1.351 39.488 1 0 0 27.641 27.641

I alt 725.422,00  725.422    725.422  725.422         Risikovægte 221.667,55    
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Bilag 5 – Ejendomsprisudvikling – erhvervsejendomme  

Kilde - Nykredit årsrapport 2017 

 

Bilag 6 – Beregning af risikoeksponeringer – Revideret standardmetode erhverv 

 

 

5%

LTV

Nominel værdi 

af lån i mio. kr.
Ændring Op til 10% Fra 10-20 Fra 10-20 Fra 20-30

Fra 20-30 Vægte <10% 10-20% 20-30% Sum

0-10 70% 43.951 21.975  21.975 65.926 0 109.876 0 0 15.383 0 0 15.383

10-20 70% 43.951 21.975  43.951 65.926 65.926 109.876 0 0 30.765 0 0 30.765

20-30 70% 43.951 21.975  43.951 65.926 43.951 109.876 109.876 0 30.765 0 0 30.765

30-40 70% 43.951 21.975  43.951 65.926 43.951 109.876 43.951 0 30.765 0 0 30.765

40-50 70% 23.931 11.966  33.941 35.897 43.951 59.828 43.951 0 23.759 0 0 23.759

40-60 70% 23.931 11.966  23.931 35.897 13.921 59.828 43.951 0 16.752 0 0 16.752

60-70 90% 6.933 3.466    15.432 10.399 23.931 17.331 -6.098 0 13.889 0 0 13.889

70-80 90% 6.933 3.466    6.933 10.399 -1.567 17.331 23.931 0 6.239 0 0 6.239

80-90 110% 1.632 816        4.282 2.448 6.933 4.080 -18.565 0 4.710 0 0 4.710

90-100 110% 855 428        1.244 1.283 -1.018 2.138 6.933 1 1.368 0 0 1.368

+100 110% 980 490        1.408 1.470 1.019 2.450 -6.932 1 1.548 0 0 1.548

I alt 240.996,00  240.996    240.996  240.996   Risikovægte 175.943,35        

Stresstest - stigning i LTV 

15%

LTV

Nominel værdi 

af lån i mio. kr.
Ændring Op til 10% Fra 10-20 Fra 10-20 Fra 20-30

Fra 20-30 Vægte <10% 10-20% 20-30% Sum

0-10 70% 43.951 65.926  -21.975 21.975 0 65.926 0 0 0 0 0 0

10-20 70% 43.951 65.926  43.951 21.975 21.975 65.926 0 0 0 15.383 0 15.383

20-30 70% 43.951 65.926  43.951 21.975 43.951 65.926 65.926 0 0 30.765 0 30.765

30-40 70% 43.951 65.926  43.951 21.975 43.951 65.926 43.951 0 0 30.765 0 30.765

40-50 70% 23.931 35.897  53.960 11.966 43.951 35.897 43.951 0 0 30.765 0 30.765

40-60 70% 23.931 35.897  23.931 11.966 33.941 35.897 43.951 0 0 23.759 0 23.759

60-70 90% 6.933 10.399  32.430 3.466 23.931 10.399 13.921 0 0 21.538 0 21.538

70-80 90% 6.933 10.399  6.933 3.466 15.432 10.399 23.931 0 0 13.889 0 13.889

80-90 110% 1.632 2.448    9.583 816 6.933 2.448 -1.567 0 0 7.626 0 7.626

90-100 110% 855 1.283    2.021 428 4.282 1.283 6.933 1 0 4.710 0 4.710

+100 110% 980 1.470    2.263 490 2.651 1.470 1 1 0 2.916 0 2.916

I alt 240.996,00  240.996    240.996  240.996   Risikovægte 182.116,05        

Stresstest - stigning i LTV 
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Bilag 7 – Kilde: Nykredit kapital og risikostyrringsrapport 2015 

 

 

Bilag 8 – Nominel værdi af udlån Nykredit – 2014-2017 – Nykredit årsrapporter  

 

22%

LTV

Nominel værdi 

af lån i mio. kr.
Ændring Op til 10% Fra 10-20 Fra 10-20 Fra 20-30

Fra 20-30 Vægte <10% 10-20% 20-30% Sum

0-10 70% 43.951 96.691  -52.741 -8.790 0 35.160 0 0 0 0 0 0

10-20 70% 43.951 96.691  43.951 -8.790 -8.790 35.160 0 0 0 0 0 0

20-30 70% 43.951 96.691  43.951 -8.790 43.951 35.160 35.160 0 0 0 24.612 24.612

30-40 70% 43.951 96.691  43.951 -8.790 43.951 35.160 43.951 0 0 0 30.765 30.765

40-50 70% 23.931 52.648  67.974 -4.786 43.951 19.145 43.951 0 0 0 30.765 30.765

40-60 70% 23.931 52.648  23.931 -4.786 47.954 19.145 43.951 0 0 0 30.765 30.765

60-70 90% 6.933 15.252  44.329 -1.387 23.931 5.546 27.935 0 0 0 25.141 25.141

70-80 90% 6.933 15.252  6.933 -1.387 27.331 5.546 23.931 0 0 0 21.538 21.538

80-90 110% 1.632 3.590    13.293 -326 6.933 1.306 10.332 0 0 0 11.365 11.365

90-100 110% 855 1.881    2.564 -171 7.993 684 6.933 1 0 0 7.626 7.626

+100 110% 980 2.156    2.861 -196 3.793 784 4.854 1 0 0 5.339 5.339

I alt 240.996,00  240.996    240.996  240.996   Risikovægte 187.917,66        

Stresstest - stigning i LTV 

Rating kategori
Mindste 

PD i %

Højeste pd 

i %

Gennemsnitlig 

anvendt pd

10 0,00% 0,15% 0,10%

9 0,15% 0,25% 0,20%

8 0,25% 0,40% 0,33%

7 0,40% 0,60% 0,49%

6 0,60% 0,90% 0,73%

5 0,90% 1,30% 1,07%

4 1,30% 2% 1,61%

3 2% 3% 2,42%

2 3% 7% 4,58%

1 7% 25% 13,68%

0 25% 100% 43,15%

Misligeholdt engagement 100%

Nykredit Risk and Capital Management - PD Nykredit 

Koncern A/S 2015
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Bilag 9 – IRB beregning privat  

Uden gulv 

 

 

 

Med gulv og 1,06 fjernet 

 

 

Data

m 27,5 Indtastet - Baseret på oplysninger fra Nykredits kapitalafdeling

b 0,1273 (0,11852-(0,05478*LN(m)))^2

PD 1,29% Beregnet

p (korrelation) 0,1500

maks((0,03*((1-EKSP(-35*PD))/(1-EKSP(-35))))+(0,16*(1-((1-EKSP(-

35*PD))/(1-EKSP(-35))))),0,15)

WCDR 0,1314

STANDARDNORMFORDELING((STANDARD.NORM.INV(PD)+(KVROD(p)

*STANDARD.NORM.INV(0,999)))/(KVROD(1-p)))

EAD 726.000 Indtastet fra regnskab 2017

LGD 9,5% Beregnet i samme bilag

MA 12,0574 (1+(m*2,5)*b)/(1-(1,5*b))

Risikoeksponeringer 104.464 (WCDR-PD)*LGD*EAD*MA*1,06

EL 889,71 PD*LGD*EAD

UL 8.173,51 (WCDR-PD)*LGD*EAD*MA

LGD beregning før/efter gulv

Rating kategori Ejerbolig Vægt Gns LGD Vægtet LGDLGD med gulvVægtet LGD

10 58457 0,082671 6,00% 0,50% 10,00% 0,83%

9 92978 0,131491 6,60% 0,87% 10,00% 1,31%

8 171511 0,242553 7,50% 1,82% 10,00% 2,43%

7 141449 0,200039 9,40% 1,88% 10,00% 2,00%

6 91072 0,128795 13,00% 1,67% 13,00% 1,67%

5 43467 0,061472 13,10% 0,81% 13,10% 0,81%

4 33543 0,047437 12,20% 0,58% 12,20% 0,58%

3 20547 0,029058 12,00% 0,35% 12,00% 0,35%

2 23952 0,033873 12,20% 0,41% 12,20% 0,41%

1 18474 0,026126 13,00% 0,34% 13,00% 0,34%

0 3946 0,00558 17,50% 0,10% 17,50% 0,10%

df 7710 0,010904 17,50% 0,19% 17,50% 0,19%

I alt 9,51% 11,02%

Med 10% gulvI dag

Data

m 27,5 Indtastet - Baseret på oplysninger fra Nykredits kapitalafdeling

b 0,1273 (0,11852-(0,05478*LN(m)))^2

PD 1,29% Beregnet

p (korrelation) 0,1500

maks((0,03*((1-EKSP(-35*PD))/(1-EKSP(-35))))+(0,16*(1-((1-EKSP(-

35*PD))/(1-EKSP(-35))))),0,15)

WCDR 0,1314

STANDARDNORMFORDELING((STANDARD.NORM.INV(PD)+(KVROD(p)

*STANDARD.NORM.INV(0,999)))/(KVROD(1-p)))

EAD 726.000 Indtastet fra regnskab 2017

LGD 11,0% Beregnet i samme bilag

MA 12,0574 (1+(m*2,5)*b)/(1-(1,5*b))

Risikoeksponeringer 114.319 (WCDR-PD)*LGD*EAD*MA*

EL 1.032,07 PD*LGD*EAD

UL 9.481,27 (WCDR-PD)*LGD*EAD*MA
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Bilag 10 – IRB Privat – LGD - Stress 

 

 

Bilag 11 – IRB beregning – stresset scenarie 

 

 

 

  

Rating kategori
Vægt Gns LGD Ændring LGD i % Ny LGD

Ny LGD 

med gulv
Samlet vægt

Samlet 

vægt GULV

10 0,082670774 6% 30% 8% 10% 0,64% 0,83%

9 0,131490894 6,60% 33% 9% 10% 1,15% 1,31%

8 0,24255345 7,50% 35% 10% 10% 2,46% 2,46%

7 0,200039315 9,40% 37% 13% 13% 2,58% 2,58%

6 0,1287954 13% 39% 18% 18% 2,33% 2,33%

5 0,061471689 13,10% 41% 18% 18% 1,14% 1,14%

4 0,047437018 12,20% 43% 17% 17% 0,83% 0,83%

3 0,029057878 12% 45% 17% 17% 0,51% 0,51%

2 0,033873281 12,20% 47% 18% 18% 0,61% 0,61%

1 0,02612621 13% 49% 19% 19% 0,51% 0,51%

0 0,005580493 17,50% 51% 26% 26% 0,15% 0,15%

Misligeholdt engagement0,010903599 17,50% 53% 27% 27% 0,29% 0,29%

LGD 13,18% 13,52%

Data

m 27,5 Indtastet - Baseret på oplysninger fra Nykredits kapitalafdeling

b 0,1068 (0,11852-(0,05478*LN(m)))^2

PD 2,23% Beregnet

p (korrelation) 0,1500

maks((0,03*((1-EKSP(-35*PD))/(1-EKSP(-35))))+(0,16*(1-((1-EKSP(-

35*PD))/(1-EKSP(-35))))),0,15)

WCDR 0,1894

STANDARDNORMFORDELING((STANDARD.NORM.INV(PD)+(KVROD(p)

*STANDARD.NORM.INV(0,999)))/(KVROD(1-p)))

EAD 726.000 Indtastet fra regnskab 2017

LGD 13,5% Beregnet i samme bilag

MA 9,9375 (1+(m*2,5)*b)/(1-(1,5*b))

Risikoeksponeringer 172.728 (WCDR-PD)*LGD*EAD*MA*1,06

EL 2.188,86 PD*LGD*EAD

UL 16.397,56 (WCDR-PD)*LGD*EAD*MA
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Bilag 12 – IRB Erhverv –Ratingmatrice – Beregning efter oplysninger i Nykredit årsregnskaber 14-17 

 

 

Bilag 13 – Beregning af LGD – Baseret på Nykredit årsregnskab 2017 samt søjle III disclosure 2017 

LGD beregning - Nykredit Erhverv 

Rating kategori Vægt GNS LGD Ændring LGD Ny LGD 

10 0,101530241 7,40% 30% 9,62% 

9 0,083577312 8,00% 33% 10,64% 

8 0,149499931 11,90% 36% 16,18% 

7 0,249459186 13,20% 39% 18,35% 

6 0,185363784 15,30% 42% 21,73% 

5 0,074142993 14,80% 45% 21,46% 

4 0,050611803 14,40% 48% 21,31% 

3 0,048368737 15,00% 51% 22,65% 

2 0,006519173 17,00% 54% 26,18% 

Erhverv

Privat udlejning
Kontor og 

forretning
Sum Vægt Vægtet PD Privat udlejning

Kontor og forretningSum
Vægt Vægtet PD

14.010          10.161          24.171        10,15% 0,01% 10.420            9.512               19.932            8,76% 0,01%

7.576            12.321          19.897        8,36% 0,02% 7.971               13.152            21.123            9,28% 0,02%

12.907          22.684          35.591        14,95% 0,05% 12.986            23.078            36.064            15,85% 0,05%

26.680          32.708          59.388        24,95% 0,12% 24.027            22.901            46.928            20,63% 0,10%

28.310          15.819          44.129        18,54% 0,14% 24.283            18.870            43.153            18,97% 0,14%

12.172          5.479            17.651        7,41% 0,08% 12.456            6.743               19.199            8,44% 0,09%

8.870            3.179            12.049        5,06% 0,08% 9.579               3.146               12.725            5,59% 0,09%

5.420            6.095            11.515        4,84% 0,12% 6.079               5.140               11.219            4,93% 0,12%

946                606                1.552          0,65% 0,03% 835                  755                  1.590               0,70% 0,03%

658                432                1.090          0,46% 0,06% 802                  602                  1.404               0,62% 0,08%

1.031            1.819            2.850          1,20% 0,52% 1.299               2.329               3.628               1,59% 0,69%

4.769            3.415            8.184          3,44% 3,44% 7.153               3.398               10.551            4,64% 4,64%

Sum 238.067      4,66% 117.890          109.626          227.516          6,06%

Uden df 229.883      1,26% 216.965          1,49%

2017 2016

Privat udlejning
Kontor og forretningSum

Vægt Vægtet PD Privat udlejning
Kontor og forretningSum

Vægt
Vægtet 

PD

8.122               7.065         15.187            6,46% 0,01% 603                  7.218               7.821               3,33% 0,00%

12.032            17.047       29.079            12,37% 0,02% 8.428               13.422            21.850            9,32% 0,02%

18.955            21.422       40.377            17,17% 0,06% 23.542            26.392            49.934            21,29% 0,07%

24.717            27.579       52.296            22,24% 0,11% 33.069            23.214            56.283            24,00% 0,12%

21.579            15.141       36.720            15,62% 0,11% 21.799            14.396            36.195            15,43% 0,11%

12.175            6.331         18.506            7,87% 0,08% 8.453               7.572               16.025            6,83% 0,07%

6.636               4.107         10.743            4,57% 0,07% 8.006               5.032               13.038            5,56% 0,09%

7.891               4.773         12.664            5,39% 0,13% 6.954               5.216               12.170            5,19% 0,13%

410                  331             741                  0,32% 0,01% 489                  457                  946                  0,40% 0,02%

1.476               960             2.436               1,04% 0,14% 3.017               1.292               4.309               1,84% 0,25%

1.810               2.539         4.349               1,85% 0,80% 1.902               2.690               4.592               1,96% 0,84%

8.243               3.801         12.044            5,12% 5,12% 7.379               3.972               11.351            4,84% 4,84%

124.046          111.096     235.142          6,68% 123.641          110.873          234.514          6,57%

223.098          1,59% 223.163          1,81%

2015 2014
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1 0,004578543 18,00% 57% 28,26% 

0 0,01197142 19,70% 60% 31,52% 

Misligeholdt 
engagement 

0,034376877 26,80% 63% 43,68% 

  LGD vægtet 13,23% LGD stress vægtet 18,83% 

 

Bilag 14 – IRB beregning – Erhverv 

 

 

 

 

Bilag 15 – IRB Erhverv Stresset 

 

 

 

Data

m 27,5 Indtastet - Baseret på oplysninger fra Nykredits kapitalafdeling

b 0,1283 (0,11852-(0,05478*LN(m)))^2

PD 1,26% Beregning med MC simulering

p (korrelation) 0,1839

maks((0,12*((1-EKSP(-50*PD))/(1-EKSP(-50))))+(0,24*(1-((1-EKSP(-

50*PD))/(1-EKSP(-50))))),0,15)

WCDR 0,1561

STANDARDNORMFORDELING((STANDARD.NORM.INV(PD)+(KVROD(p)

*STANDARD.NORM.INV(0,999)))/(KVROD(1-p)))

EAD 240.996 Indtastet fra regnskab 2017

LGD 13,20% Beregnet i bilag 11

MA 12,1565 (1+(m*2,5)*b)/(1-(1,5*b))

Risikoeksponeringer 58.811 (WCDR-PD)*LGD*EAD*MA*

EL 400,82 PD*LGD*EAD

UL 4.563,98 (WCDR-PD)*LGD*EAD*MA

Data

m 27,5 Indtastet - Baseret på oplysninger fra Nykredits kapitalafdeling

b 0,0929 (0,11852-(0,05478*LN(m)))^2

PD 3,34% Beregning med MC simulering

p (korrelation) 0,1500

maks((0,12*((1-EKSP(-50*PD))/(1-EKSP(-50))))+(0,24*(1-((1-EKSP(-

50*PD))/(1-EKSP(-50))))),0,15)

WCDR 0,2451

STANDARDNORMFORDELING((STANDARD.NORM.INV(PD)+(KVROD(p)

*STANDARD.NORM.INV(0,999)))/(KVROD(1-p)))

EAD 240.996 Indtastet fra regnskab 2017

LGD 18,83% Beregnet i bilag 11

MA 8,5790 (1+(m*2,5)*b)/(1-(1,5*b))

Risikoeksponeringer 87.358 (WCDR-PD)*LGD*EAD*MA*

EL 1.515,68 PD*LGD*EAD

UL 9.606,30 (WCDR-PD)*LGD*EAD*MA
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Bilag 16  

Kilde:  

Nykredit årsregskab 2017 s. 37 

Jyske Bank årsregnskab 2017 s. 2 

 

 

Bilag 17 – Kursdata og nøgletal 

 

 

Bilag 18 – Beregning af Fair aktiekurs for Nykredit 

 

Hvor tallet i feltet ’Terminal Value of Excess Equity Return’ ud for tidspunkt 4 er regnet ud v.h.a. Gordons 

Dividende Vækstformel 

Bank mia. kr. RK mia. kr. Total  mia. kr.

Nykredit 55,7         1.138,1  1.193,9     

Jyske Bank 140,9       306,8      447,7         

Andel  i % Andel  i %

Nykredit 4,67% 95,33% 100,0%

Jyske Bank 31,47% 68,53% 100,0%


