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Executive Summary 

The objective of the thesis is to investigate whether or not the European banking industry will gen-

erate excess returns, prospectively. To investigate this, the subject that is considered is the Stoxx 

Europe 600 Banks SX7P index. Return on equity (ROE) for the SX7P-banks has the past 2.5 years 

been 3.3% on average. This is far below the market implied cost of equity of 9-11%. Cost of equity 

is determined by inferring the historical cost of equity and relying on experts’ statements. Conse-

quently, ROE must rise to a much higher level than the current level to be able to generate excess 

returns. The future prospects for ROE are evaluated by analyzing the environment surrounding 

European banks and the competitive landscape.  

The important environmental factors influencing European banks are regulation, the European 

economy (GDP growth and interest rates), technology and social culture. Regulation is a straight-

jacket for banks’ operations. The European banks must be compliant with Basel III implemented 

trough CRD IV and CRR no later than 2019. Capital adequacy requirements pressure banks’ ROE 

by requiring increased quality and quantity of tier 1 equity and by tightening the calculation of risk-

weighted assets. Liquidity requirements force banks to hold a sufficient amount of ‘flight-to-quality’ 

assets corresponding to expected cash outflow in a 30 day stressed market scenario. Furthermore, 

it forces banks to have sufficient stable funding to cover long-term illiquid assets. Both require-

ments have a negative effect on net earnings. The demand for ‘flight-to-quality’ assets will in-

crease, driving the price up and subsequent expected return down. This effect is especially severe 

with currently extreme low interest rates. The demand for individuals’ deposits, which are consid-

ered most stable also rises, which pressures the deposit margin. Lastly, the leverage ratio sets an 

upper cap to how high leverage banks can take.  

The European economy is at a fragile state, with sluggish and uncertain GDP growth and histori-

cally low interest rates. Banks ROE are highly sensitive to the economic conditions and a strength-

ening of the economic condition would lead to a rise in ROE. Positive GDP growth leads to higher 

lending demand in the economy, lower expected credit losses and fewer defaults. Increasing inter-

est rates have a contrasting effect on ROE, but the negative effects are overpowered by the in-

crease in net interest income.  

The digital revolution is driven by both technological and socio-cultural changes. Several industries 

have been transformed due to the digital revolution. People interact increasingly through digital 

channels. This combined with the expanding sharing economy makes disruption possible. These 

changes require the banks to transform their internal and external processes and invest heavily in 

innovative technological solutions. Whether this development will increase or decrease future ROE 
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is ambiguous – on the one hand the investments will make operations more efficient on the other 

hand the competition increases. 

The overall competition has increased and will probably increase in the future as well. This is cata-

lyzed by the digital revolution. Since the financial crisis, the European banking industry has gone 

through a massive consolidation as a result of an overbanked Europe. The entry barriers for banks 

are massive, but fintech companies exploit holes in the barriers to substitute banks’ financial ser-

vices. These small, agile and highly focused companies wish to skim the cream of the high-margin 

products and services. Fintechs have advantages operating in an unregulated grey zone, with sig-

nificantly lower overheads and most importantly having the technological edge and narrow focus to 

better satisfy customers. Fintechs’ expansion is limited for various reasons: It isn’t straightforward 

to acquire society’s tillid, fintechs are dependent on banks infrastructure and fintechs don’t want to 

grow too big and become systemically important, since it would be accompanied with regulation. 

Customer mobility has increased through increased transparency, increased use of digital chan-

nels and a shift towards a sharing economy. This results in a higher bargaining power for custom-

ers. The importance of tech-employees and the fact that they can work for fintechs instead of 

banks both increase the bargaining of these employees. Individuals’ deposits are more attractive 

due to regulation requirements, which increase the bargaining power of individuals. Overall the 

competition has increased in the banking industry, and this is expected to continue. This will weak-

en banks’ profitability. 

The thesis cannot conclude with certainty whether European banks’ ROE will increase to a level at 

around 9-11% or not. However, with the current level of 3.3% in mind ROE must increase substan-

tially. ROE will likely increase a lot when the European economy strengthens. But whether it can 

reach 9-11% is far from certain as regulation is a straightjacket for banks’ ROE and because the 

competition has increased, pressuring future earnings. 
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1 Introduktion 

Dette kapitel har til formål, at præsentere specialets problemformulering, undersøgelsesobjekt, 

afgrænsning og metodiske overvejelser.  

1.1 Indledning 

Banksektoren har eksisteret længere end de fleste sektorer, og har en afgørende samfundsøko-

nomisk betydning. De fleste mennesker og virksomheder har på en eller anden vis en relation til 

banken. Dette kunne være i form af en lønkonto, et banklån, en kassekredit, et kreditkort eller gen-

nem forvaltning af opsparede midler eller i forbindelse med forskellige former for finansiel rådgiv-

ning. Antallet af interessenter der er afhængige af banken er enorm, hvilket i sig selv gør banksek-

toren unik. Herudover afviger banker markant fra andre typer virksomheder ved at drive kernefor-

retning på både aktivsiden og passivsiden. Ud over bankens unikke samfundsmæssige betydning, 

samt det faktum at banker forretningsmæssigt afviger fra de fleste andre typer virksomheder, er 

der flere aktuelle aspekter, der har vækket forfatternes interesse. 

Disruption er nyere tids ’buzz-word’. Veletablerede brancher er blevet disruptede på kort tid. Et 

nyligt eksempel er taxabranchen og Uber. Uber er i dag verdens største taxaselskab - endda helt 

uden at eje nogen biler. Afgørende determinanter for Ubers succes er fremkomsten af deleøkono-

mi og den teknologiske udvikling i form af smartphones og dertilhørende apps. 

Enkelte medier har spået, at banksektoren også er på vej til at blive disrupted. Nogle har altså 

dømt dommedag over en flere hundrede år gammel sektor. Fremkomsten af fintech-virksomheder 

er den overvejende årsag til mediernes trusselsbillede. Langt fra alle medier og eksperter har en 

dommedagsholdning til banksektoren. Ikke desto mindre er der bred enighed om, at der i øjeblikket 

eksisterer nogle klare udfordringer for banksektoren. 

Inden for de seneste par år har der været øget mediedækning af banksektoren og de heriliggende 

udfordringer. Udfordringerne presser p.t. forskellige områder af bankernes indtjeningsgrundlag. 

Overordnet set har tre udfordringer haft mediernes og eksperternes interesse. Disse er: Regule-

ring, renteniveauet og fremkomsten af ny teknologi. 

Efter finanskrisen er der introduceret en række strammere og nye krav til bankerne, der overordnet 

bestemmer, hvor meget risiko bankerne kan tage. Samtidig er kompensationen for at tage risiko 

faldet i det nuværende lavrentemiljø, hvor den intensiverede jagt efter afkast har presset det for-

ventede fremtidige afkast på mere risikofyldte investeringer ned. 
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Usikre økonomiske vækstforventninger holder renterne nede og rentekurven flad. Bankerne har 

historisk set genereret en stor andel af deres samlede indtjening ved at betale mindre, for at skaffe 

de penge de udlåner til deres kunder, end de modtager i betaling fra deres kunder for at låne pen-

gene ud. Jo lavere renteniveau og jo fladere rentekurve, desto mindre er bankernes muligheder for 

at tjene på denne renteforskel. 

Den teknologiske udvikling betragtes flere steder som værende af eksponentiel karakter, og der 

tales om, at den fjerde industrielle revolution er undervejs; den digitale revolution. Fremkomsten af 

smartphones er massiv, og de er blevet en fast ejendel i store dele af det europæiske samfund. 

Anvendelsen af data øges eksponentielt. 90 pct. af data, der eksisterer på verdensplan, er eksem-

pelvis skabt inden for de sidste 2 år. Fremkomsten af fintech-virksomheder er en direkte følge af 

denne udvikling. 

Ovenstående udfordringer har samlet set ledt til et massivt pres på egenkapitalforrentningen i 

banksektoren, der p.t. befinder sig langt under investorernes afkastkrav. Dette kommer til udtryk 

ved en kurs/indre værdi under 1 og massive fald i aktiekurserne på bankaktier – også relativt til 

med det generelle aktiemarked. Det europæiske bankindeks er faldet 70 pct. i løbet af de seneste 

10 år, og hele 32 pct. det seneste år. Dette indikerer en sektor i vanskeligheder. Det er ikke usæd-

vanligt, at uddøende sektorer oplever sådanne fald i aktiekurser, men banksektoren er afgørende 

for en velfungerende samfundsøkonomi, hvorfor det massive fald i bankaktierne har vækket forfat-

ternes interesse. 

1.2 Problemformulering 

Realiteten er, at de største europæiske bankers aktier har tabt 32 pct. af værdien det seneste år, 

og de største europæiske bankers aktier handles i gennemsnit til en kurs/indre værdi på under 1. 

Da banksektoren er en af de vigtigste sektorer for samfundsøkonomien, har forfatterne fundet det 

yderst interessant at undersøge, hvorvidt banksektoren vil være en langsigtet og holdbar investe-

ring. Dette vurderes ud fra et krav om, at den gennemsnitlige egenkapitalforrentning som minimum 

skal svare til det gennemsnitlige afkastkrav fremadrettet. Dette har ledt til følgende problemformu-

lering: 

Hvorledes vil de udfordringer, den europæiske banksektor står overfor, forplante sig i 

egenkapitalforrentningen fremadrettet? Herunder hvorvidt den gennemsnitlige egenkapital-

forrentning som minimum vil være lig det gennemsnitlige afkastkrav? 
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Til at besvare ovenstående problemformulering, opstilles følgende underspørgsmål: 

 Hvad er bankens rolle i samfundsøkonomien? 

 Hvordan reguleres den europæiske banksektor? 

 Hvorledes har den historiske udvikling i henholdsvis egenkapitalforrentningen og afkastkra-

vet i den europæiske banksektor set ud? Hvordan har dette vist sig i P/TB ratioen? 

 Hvordan ser den europæiske banksektors omverden ud, hvordan har den forandret sig, og 

hvordan påvirker dette egenkapitalforrentningen? 

 Hvordan former konkurrencesituationen den europæiske banksektor, og hvordan påvirker 

dette egenkapitalforrentningen? 

 Hvorvidt forventes den gennemsnitlige egenkapitalforrentning som minimum at være lig det 

gennemsnitlige afkastkrav? 

1.3 Afgrænsning 

Undersøgelsesobjekt 

Specialet vil tage udgangspunkt i et europæisk bankunivers, der indeholder de 46 største banker i 

Europa. Valg af undersøgelsesobjekt medfører naturlige konsekvenser for de slutninger, der dra-

ges i løbet af specialet samt den endelige konklusion. Derfor gennemgås de overvejelser, der har 

ligget til grund for valget af undersøgelsesobjekt. 

Bankers afkastpotentiale afhænger grundlæggende af tilstanden i den lokale samfundsøkonomi. 

Går økonomien godt og er renterne høje, vil dette alt andet lige være positivt for bankernes evne til 

at generere acceptabelt afkast. Økonomiens tilstand vil uden tvivl variere på tværs af de europæi-

ske lande, hvilket har betydning for de enkelte bankers afkastpotentiale, afhængigt af hvilket land 

de opererer i. For at undgå at berøre forskellige økonomiske tilstande, skulle fokus have været på 

en enkelt bank eller en mindre gruppe banker inden for en begrænset lokaløkonomi – eksempelvis 

et land. Herved kunne de forskelligartede virkninger fra forskellige økonomiske forhold undgås. Til 

gengæld ville et sådant indsnævret fokus betyde, at de løbende slutninger og den heraf samlede 

konklusion i høj grad ville afhænge af bankspecifikke forhold, hvilket ville være i uoverensstemmel-

se med det fokus og de spørgsmål, der ønskes besvaret i specialet. 

Med bankspecifikke forhold menes eksempelvis bankens markedsføringsstrategi, brandingstrategi, 

kundefokus og den enkelte banks strategiske fokusområder. Var undersøgelsesobjektet en be-

stemt bank eller banker afgrænset til et bestemt land og udgjordes dette lands banksystem ek-

sempelvis af to dominerende banker med fokus på landbrug, ville forhold relateret hertil i høj grad 

præge konklusionen. 
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Formålet med specialet er ikke at undersøge bankspecifikke forhold, men den generelle udvikling i 

banksektoren på tværs af lande, hvorfor en større gruppe af banker betragtes som én samlet stør-

relse. Herved antages bankspecifikke forhold udlignet. Der er ingen tvivl om, at brandingstrategi, 

markedsføringsstrategi, kundefokus, osv. har en effekt på den enkelte banks indtjening. Dog vil 

indtjeningen opnået i den enkelte bank, eksempelvis grundet en god markedsføringskampagne, i 

høj grad være på bekostning af en konkurrerende banks indtjening. Ved at tage udgangspunkt i en 

stor gruppe af banker, vil konsekvenserne af sådanne forhold i høj grad undgås, da indtjeningen 

afledt af bankspecifikke forhold typisk stadig vil befinde sig inden for den samlede gruppe af ban-

ker uanset hvem i gruppen, der eksempelvis taber/vinder kunder fra hinanden. Dette kræver natur-

ligvis at bankerne, der indgår i undersøgelsesobjektet til en vis grad, kan defineres som en gruppe. 

At definere gruppen af banker, til grundlag for specialets empiriske fundament, er en afvejning af; 

på den ene side at undgå at belyse forhold, der kun gør sig gældende for enkelte banker eller en-

kelte lande, og på den anden side at undgå undersøgelse af en stor og ikke-homogen gruppe. Jo 

større gruppen af banker er, jo mere vil bankspecifikke forhold elimineres, men desto mindre ho-

mogen vil gruppen også blive. 

Afgrænsning til store europæiske banker skal gøre undersøgelsesobjektet mere homogent, end 

hvis eksempelvis hele verdens banker var undersøgelsesobjektet. Dermed ikke sagt, at store eu-

ropæiske banker anses for at være en fuldstændig homogen gruppe. Der er dog nogle fælles for-

hold, der overvejende går igen i Europa. Dette er eksempelvis forhold som lovgivende regulering, 

en europæisk centralbank med en fælles valuta, og for lande, der ikke har indført euroen, et valu-

tabånd der i større eller mindre grad er bundet til Euroen. Analyse af økonomisk vækst og renteni-

veau er herudover overskuelige, når europæiske banker betragtes som én samlet størrelse. Ek-

sempelvis findes der euroswaprenter, som proxy for det europæiske renteniveau, en højt aner-

kendt interbankrente (Euribor), der beregnes fra de store europæiske banker, samt Eonia der ud-

trykker den europæiske ’risikofrie’ rente. Yderligere har europæiske banker nogenlunde sammen-

lignelig adgang til teknologi. Der undersøges herudover kun store banker, da egenkapitalforrent-

ning og vækst varierer med bankers størrelse. 

Store europæiske banker vurderes at være et optimalt undersøgelsesobjekt ud fra en afvejning af 

at kunne udvinde bred viden om banksektoren, der er robust overfor lokal- og bankspecifikke for-

hold uden at være så heterogen en gruppe, at det ville være for omfattende at bygge en undersø-

gelse op. Det er derfor fundet optimalt, at afgrænse undersøgelsen til at omfatte store europæiske 

banker. 
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Slutteligt gøres opmærksom på, at specialet afgrænser sig fra at analysere diverse forhold udenfor 

Europa, til trods for at nogle af de store europæiske banker driver forretning globalt. 

Afkastkrav  

Aktionærernes afkastkrav, i litteraturen benævnt ejerafkastkrav, er det eneste afkastkrav der berø-

res i specialet. Da dette er tilfældet, benævnes dette konsekvent i specialet som afkastkravet.  

Da specialet anvender en praktisk tilgang, vil der udelukkende betragtes et markedsimplicit afkast-

krav. Dette udledes fra price-earnings nøgletal. Der anvendes derfor ikke finansielteoretiske mo-

deller som CAPM, flerfaktor modeller og lignende til at bestemme afkastkravet. Yderligere tages 

der ikke højde for forskellige investorers grad af risikoaversion, hvilket ville afspejle sig i vidt for-

skellige afkastkrav. Når der vurderes på afkastkrav, er det udelukkende ud fra en gennemsnitsbe-

tragtning. 

Der er forskellige tilgange i litteraturen til, hvorledes markedets implicitte afkastkrav fastlægges. I 

specialet tages der udgangspunkt i Maccario m.fl. (2002) metoden og Per Grønborgs praktiske til-

gang. 

Investeringsrationale 

I forlængelse af ovenstående afgrænses der fra at kommentere på forskellige typer investorer og 

de tilhørende investeringsrationaler. Når der vurderes på, om investeringen i banksektoren vil være 

en langsigtet og holdbar investering, er det udelukkende et spørgsmål om egenkapitalforrentnin-

gen på sigt forventes at matche eller overgå markedets gennemsnitlige afkastkrav. Ligeledes af-

grænses der fra at betragte specifikke investeringshorisonter. 

Det skal understreges, at selvom specialet undersøger hvorvidt egenkapitalforrentningen fremad-

rettet kan overstige afkastkravet, så er det under forudsætning om at det europæiske bankunivers, 

som det ser ud i dag, ikke ændrer sig fundamentalt. Hvis en række banker fundamentalt ændrer 

deres forretningsområder og/eller en række banker udkonkurreres, så vil egenkapitalforrentning og 

afkastkravet givetvis være anderledes. Der afgrænses i dette speciale fra at analysere sådanne 

forhold. Altså bygger undersøgelsen på hvordan bankerne ser ud i dag.  

Forretningsområder 

Der findes ingen fastlagte definitioner på bankernes forskellige forretningsområder. Der afgrænses 

fra at betragte andre forretningsområder end de i specialet tre definerede forretningsområder; tra-

ditionel bankforretning, investeringsbankforretning og kapitalforvaltning. Disse dækker tilsammen 

størstedelen af bankernes bærende forretningsområder, og skal ikke forveksles med traditionel 

bank, investeringsbank og banker der varetager kapitalforvaltning, men udelukkende de service-
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ydelser og produkter der varetages. Der afgrænses også fra at betragte pension- og forsikrings-

virksomhed, trods nogle af bankerne i undersøgelsesobjektet varetager disse områder. 

Resultat- og balanceposter  

Det er ikke specialets formål at fordybe sig i en detaljeret regnskabsanalytisk gennemgang. Derfor 

vil der kun blive lagt vægt på de resultat- og balanceposter, der har størst betydning for de euro-

pæiske storbankers afkastgenerering. Dette tilmed på et aggregeret niveau. Der er bevidsthed om, 

at andre resultat- og balanceposter, end dem der gennemgås i specialet, har en effekt på banker-

nes afkastkastgenerering, men blot i et begrænset omfang sammenlignet med dem, der gennem-

gås i specialet. 

 

Regulering 

Specialet afgrænser sig fra at berøre andre former for lovgivning end de minimumsstandarder som 

er foreskrevet af Basel Komitéen. Der vil i specialet ikke blive analyseret på nyere regulering end 

Basel-III, da Basel-IV endnu ikke er fuldt introduceret. CRD-IV/CRR har til formål at implementere 

Basel-III standarderne i Europa, men da reguleringen, grundet specialets kapacitetsbegrænsning, 

analyseres på et forholdsvist overordnet plan, vil der ikke være afgørende afvigelser fra Basel-III 

og implementeringen gennem CRD-IV/CRR. Hvad angår Basel-III, afgrænses der fra at analysere 

andre forhold end; kapitaldækningsregler, regler om gearingsbegrænsning samt likviditetskrav, da 

disse vurderes at medføre de væsentligste regulatoriske konsekvenser for bankernes indtjenings-

evne. Der vil således ikke blive kommenteret på ’blødere’ regulatoriske indførelser som eksempel-

vis corporate governance. 

 

Økonomi 

Af pladsmæssige årsager afgrænser specialet sig fra en omfattende makroanalyse. Dette betyder, 

at analyse af Europas samlede efterspørgsels- og udbudskurve ikke analyseres eller de faktorer, 

der hver især har indflydelse på disse. Der vil således ikke blive foretaget analyse af størrelser 

som arbejdsløshed, pengepolitik, offentlige køb, skatter, nettoeksport, privatforbrug, investeringer 

og finansielle friktioner. Herudover afgrænser specialet sig fra, at analysere inflationen i Europa. 

Der afgrænses fra inflation af to årsager: For det første er der i litteraturen uenighed om, hvilken 

effekt inflationen isoleret set har på bankernes indtjeningsevne. For det andet er inflation en del-

komponent af renten, hvorfor dele af effekterne af ændret inflation dækkes i renteafsnittet. 

Det data der ligger til grund for analysen af Europas økonomi er data fra EU-landene. Hermed er 

data vedrørende økonomisk vækst i Norge og Schweiz ikke inkluderet. Det antages, at data fra EU 

er en brugbar proxy for den underliggende vækst i Europa, der påvirker de europæiske banker. 
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Teknologi 

Blockchain-teknologi er et nyligt introduceret fænomen. Specialet afgrænser sig fra at beskæftige 

sig med blockchain-teknologi, og de muligheder dette eventuelt fører med sig. At forstå denne tek-

nologi til bunds for at kunne vurdere de medfølgende konsekvenser for bankerne, er vurderet at 

være uden for specialets kapacitetsmæssige rækkevidde. 

Substitutter 

Hvad angår substitutter, fokuserer specialet kun på nye finansielle spillere, også kaldet fintech-

virksomheder. Dermed beskæftiger specialet sig ikke med andre konkurrerende aktører i bank-

markedet end fintech-virksomheder. Der afgrænses dermed eksempelvis fra ikke-finansielle virk-

somheder, der tilbyder kredit- og betalingsfunktioner, men som ikke kategoriseres som en fintech-

virksomhed. Eksempler herpå kunne være Coop, Starbucks og Apple. Der er bevidsthed om at 

teknologi giganter som Google eller Apple potentielt kan udgøre en stor trussel for banker, idet de 

har teknologisk ekspertise og enorm egenkapital, men af kapacitetsmæssige hensyn, inddrages 

disse ikke i specialet. 

1.4 Undersøgelsesobjekt 

Specialet vil tage udgangspunkt i en analyse af banker der indgår i sektor indekset ’STOXX EU-

ROPE 600 BANKS INDEX’ og vil fremover bliver benævnt SX7P, tilsvarende navnet på tickeren 

(Stoxx, 2015a). 

SX7P er en undergruppe til moderindekset ’STOXX EUROPE 600 INDEX’ (SXXP). SXXP er et 

benchmark-indeks, der har til formål at dække de 600 største børsnoterede aktier fra udviklede 

økonomier i Europa målt på markedskapitalisering og likviditet. Aktien skal som minimum have en 

daglig gennemsnitlig likviditet på EUR 1 mio. målt over en 3 måneders periode før den kan inklude-

res i SXXP (Stoxx, 2015b). 

SXXP opdeles yderligere i 10 industrier og 19 supersektorer jf. ’Industry Classification Benchmark 

(ICB). ICB er en industri klassifikationsteknik udviklet af Dow Jones og FTSE. ICB sektorer er en 

globalt anerkendt opdeling, som tillader investorer rundt om i verden at sammenligne trends mel-

lem veldefinerede industrier og sektorer. Hver aktie i aktieuniverset opdeles i sektorer og industrier 

efter deres primære indtjeningskilde (ICB, 2015). 

SX7P er én af de 19 supersektorer, som består af de 46 største børsnoterede banker i Europa ud 

fra ovenfor nævnte karakteristika. Indekset har en begrænsning for hvor meget vægt den største 

og næststørste bank må udgøre på hhv. 30 pct. og 15 pct. Dette er dog ikke relevant, da HSBC 
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som den største af de europæiske banker vægter omkring 14 pct. af indekset. For oversigt over de 

46 banker i indekset se bilag 2. 

Nedenstående viser landefordelingen af banker for de 10 lande med størst vægt. 

Figur 1: Landefordeling af 10 største lande i SX7P indeks 

Kilde: Stoxx, 2015d; egen tilvirkning 

1.4.1 Kursudvikling 

Europæiske bankaktier (SX7P) har klaret sig dårligere end det samlede europæiske aktiemarked 

(SXXP). Overordnet følger udsvingene i banksektoren det generelle marked. Figur 2 nedenfor vi-

ser udviklingen i de to aktieindeks indekseret fra primo 2005. 

Figur 2: Kursudvikling SX7P, SXXP: Start primo 2005 

Kilde: Bloomberg; egen tilvirkning. Periode 31-12-2004 til 31-03-2016. 
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Der er tre stejle fald i SX7P i perioden fra primo 2005 til ultimo Q1 2016. Største og mest massive 

fald fandt sted under finanskrisen, hvor prisen falder stejlt fra det højeste niveau til det laveste for 

perioden. Derudover er der to mindre stejle fald; et i 2011, forårsaget af den europæiske gældskri-

se, og et inden for det seneste år. Hvad præcis der er årsag til det nyligt stejle fald i bankaktierne i 

dag er uvist (Grønborg, 2016). 

Fra primo 2005 frem til midten af 2007 følger SX7P og SXXP hinanden. I løbet af finanskrisen 

rammes SX7P hårdere end SXXP, hvilket giver mening eftersom der netop var tale om en finansiel 

krise. I foråret 2009 mildnede krisestemningen. Tilliden til økonomien voksede, aktierne steg, og 

den finansielle volatilitet aftog (Rangvid, 2013). De positive udsigter var dog kun midlertidige. En af 

årsagerne til forbedringerne i 2009 var en lempelig penge- og finanspolitik. Den internationale fi-

nansielle krise, det dybe økonomiske tilbageslag og de gennemførte lempelser af finanspolitikken 

havde imidlertid forværret mange europæiske landes statsfinanser markant, hvilket øgede usikker-

heden. Den øgede usikkerhed ledte til stigende renter i en række europæiske lande og situationen 

udviklede sig til en decideret statsgældskrise (Rangvid, 2013). De stærkt stigende renter for særligt 

Grækenland, Irland og Portugal have en selvforstærkende effekt, fordi finansieringen af den bety-

delige statsgæld i de berørte lande i stigende grad blev vurderet uholdbar på længere sigt (Rangvid, 

2013). Fra 2011 til starten af 2013 røg den europæiske økonomi i recessionslignende tilstand forår-

saget af den europæiske gældskrise. Tydeligt fremgår det, at SX7P i modsætning til SXXP ikke har 

formået at genvinde tabet fra finanskrisen.  

Figur 4 nedenfor viser seneste års udvikling fra ultimo Q1 2015 til ultimo Q1 2016. For sammenlig-

nelsens skyld er de to aktieindeks indekseret i 100 fra ultimo Q1 2015. 

Figur 3: Kursudvikling SX7P, SXXP: Start ultimo Q1 2015 

Kilde: Bloomberg; egen tilvirkning. Periode 31-03-2015 til 31-03-2016. 
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Formålet med ovenstående graf er at understrege det nylige og massive fald i det europæiske 

bankindeks, SX7P, sammenlignet med SXXP. Frem til og med oktober 2015 følger udviklingen i de 

to indeks hinanden, hvorefter afstanden mellem de to indeks bliver større og større. Over det se-

neste år er SXXP faldet med 15 pct. mens SX7P er faldet 32 pct. Dette har ikke mindst vækket 

interessen for emnet hos forfatterne. 

1.5 Metodiske overvejelser 

Formålet med dette kapitel er at forsikre læser, at de resultater og konklusioner præsenteret i se-

nere kapitler bygger på viden (data og indsigter), indsamlet og fortolket på akademisk korrekt vis. 

Specialets perspektiv ligger inden for det neo-positivistiske paradigme. Her er ontologien begræn-

set realistisk, hvor virkeligheden eksisterer, men der er tvivl om hvorvidt det er muligt at erkende 

den eksakt. Epistemologien er modificeret objektiv, hvilket betyder at virkeligheden er objektiv, 

men undersøger kan ikke erkende virkeligheden fuldstændig objektivt. Metodologien afspejler spe-

cialets neo-positivistiske perspektiv, hvor både kvantitativ og kvalitativ metode anvendes til at ind-

samle viden (Darmer og Nygaard, 2005). Samtidigt er specialet praktisk orienteret og søger at opnå 

anvendelsesorienteret videnskab. Begreber og teorier er flydende, da de skal tilpasses praksis 

(Møller, 1990). 

Ved den kvantitative metode bygges der på det logiske, hvor virkeligheden erkendes objektivt 

(Bjerg, 2006). Dette gør sig eksempelvis gældende, ved præsentation af det historiske prisniveau 

for aktieindekset. Der er det ikke åbent for fortolkning om hvad prisniveauet har været på et givent 

tidspunkt – det er den objektive virkelighed. 

Dette kombineres med kvalitativ metode i form af litteraturstudier og interview. Viden udvundet 

gennem litteraturstudier er modificeret objektiv, da der i den hermeneutiske fortolkningsproces ind-

går subjektiv forforståelse fra undersøgeren. Viden udvundet i interview er ligeledes subjektivt, da 

det konstrueres i kommunikationen mellem respondenter og interviewere. I den kvalitative metode 

er forskeren med til at skabe data (Bjerg, 2006). 
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1.5.1 Struktur 

 

Bankernes rolle – Kapitel 2 har til formål, at beskrive hvorledes banker genererer indtjening. Ban-

kers kernefunktion og grundlæggende karakteristika beskrives. Driften opdeles i tre overordnede 

forretningsområder; traditionel bankforretning, investeringsbankforretning og kapitalforvaltning. 

Bankers vigtigste poster i resultatopgørelsen beskrives og indtjeningen og omsætningen for SX7P-

bankerne segmenteres i de vigtigste resultatposter og i de overordnede forretningsområder. En 

stiliseret bankbalance præsenteres, hvor data fra SX7P-bankerne danner grundlaget. At forstå 

hvordan banker grundlæggende genererer indtjening er afgørende for at kunne analysere egenka-

pitalforrentningen i senere kapitler. 

Regulering – Kapitel 3 har til formål, at redegøre for hvilken regulering europæiske storbanker er 

underlagt. Der tages udgangspunkt i Basel-III. Basel Komitéens formål beskrives kort, hvorefter de 

væsentligste regulatoriske nøgletal i Basel-III præsenteres. Denne beskrivelse er nødvendig, da 

kompleksiteten vurderes høj, samtidig med at reguleringen spiller en afgørende rolle for banksek-

torens indtjeningsmulighed. 
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Nøgletal til vurdering af bankaktier – Kapitel 4 har til formål, at redegøre for at egenkapitalfor-

rentningen og afkastkravet er de vigtigste determinanter for værdien af bankaktier. Derudover er 

formålet, at vise den historiske udvikling i egenkapitalforrentningen (ROE) og afkastkravet og koble 

dette til P/TB ratio.  

Omverdensanalyse – Kapitel 5 har til formål, at analysere hvorledes omverdenen påvirker ban-

kernes egenkapitalforrentning fremadrettet. De faktorer der analyseres er regulering, økonomisk 

vækst, renteniveau, teknologi og social-kulturelle forhold. 

Effekten fra den skærpede regulering på ROE analyseres, ved at fastslå implikationerne af de væ-

sentlige regler og vurdere den overordnede effekt af Basel-III. De kausale effekter af økonomisk 

vækst og renteniveau på bankers resultatposter og samlede egenkapitalforrentning analyseres. 

Efter effekterne er slået fast, relateres dette til den nuværende økonomiske situation i Europa. 

Analyse af teknologiske og social-kulturelle forholds effekt på ROE hænger i høj grad sammen, da 

den digitale revolution er den primære driver bag udviklingen i begge. Modsat regulering, økono-

misk vækst og renteniveauet, kan den direkte effekt af teknologisk og adfærdsmæssig udvikling på 

ROE ikke fastslås. Dog påvirker disse trends konkurrencesituationen, der påvirker ROE. 

Konkurrenceanalyse – Kapitel 5 har til formål, at analysere konkurrencesituationen i den europæ-

iske banksektor og vurdere hvorledes denne vil påvirke ROE. Dette gøres ud fra Porters Five For-

ces Model, hvor konkurrencekræfterne intern rivalisering, indtrængningsbarrierer, truslen fra sub-

stitutter og kunders og leverandørers forhandlingsstyrke analyseres. Analysen er dynamisk og 

fremadskuende, og der lægges størst vægt på den digitale revolution og fintech-virksomheder ef-

fekt på konkurrencesituationen og deraf på ROE. 

Diskussion – Kapitel 6 har til formål, at diskutere delkonklusioner og pointer fra gennemgangen af 

de historiske nøgletal og analyserne af omverdenen og konkurrencesituationen. 

Konklusion – her sammenfattes specialets delkonklusioner i en vurdering af, hvorvidt ROE frem-

adrettet kan overstige eller være lig afkastkravet. 

Perspektivering – her præsenteres forslag til videre undersøgelse af emnet. 
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1.5.2 Præsentation af litteratur og data 

Dette afsnit har til formål, at præsentere og vurdere om datagrundlaget i specialet er pålideligt. 

Både kvantitative og kvalitative data ligger til grund for specialets analyser. 

Kvantitative markedsdata udgøres af regnskabstal, markedspriser, analytikeres estimater, inter-

bankrenter og realvækst i BNP for EU lande. Kvantitative data anvendes i kapitel 2, 4 og 5. I kapi-

tel 2 opstilles en stiliseret balance og nettoomsætning og driftsresultat segmenteres i hhv. resultat-

poster og forretningsområder. I kapitel 4 præsenteres den historiske udvikling i ROE, P/E ratio og 

P/TB for SX7P-bankerne. I kapitel 5 vises den historiske udvikling i real BNP-vækst, ECB’s refi-

rente, Euribor og Eonia-swap renter. Af praktiske årsager, starter observationsperioden primo 

2005. Dette skyldes at størstedelen af bankerne skifter regnskabsstandard fra local GAAP til IFRS 

i 2004, samt at forward EPS ikke er tilgængeligt længere tilbage end 2005. Cut-off tidspunktet for 

indhentningen af ny data, afsluttes ultimo marts 2016. For ikke at komplicere anvendelsen af data 

unødigt, er al data strømlignet til perioden primo 2005 til ultimo marts 2016. Denne periode vurde-

res at være tilstrækkelig til at vise ROE og afkastkrav historisk, da den indeholder flere økonomi-

ske cyklusser, herunder en global finansiel krise. 

I kapitel 2 er data udgjort af regnskabstal og estimater fra Citibanks finansanalytikere. Datagrund-

laget for inddelingen af nettoresultatet i de vigtigste resultatposter og den stiliserede bankbalance 

er hentet på Bloomberg Professional og Bankscope og oprinder fra bankernes årsregnskaber. Da-

tagrundlaget for inddelingen af driftsresultatet i de overordnede forretningsområder er Citibanks 

finansanalytikeres estimater. Begge kilder vurderes at være meget pålidelige. Finansanalytikernes 

estimater er ganske vist subjektive, men Citibank er en velrenommeret bank og analytikerne anta-

ges at være yderst kompetente og have incitament til at udforme korrekte estimater. 

Datagrundlaget i kapitel 4 er hentet i Bloomberg Professional, og udgøres af ROE, aktiepris, for-

ward EPS, bogført værdi af egenkapital og bogført værdi af egenkapital fratrukket immaterielle 

aktiver (tangible book value of equity). Alle variablerne er på indeksniveau, hvilket betyder at 

Bloomberg har vægtet de enkelte banks variabler efter ’index methodology’ (bilag 3). ROE, bogført 

værdi af egenkapital og bogført værdi af egenkapital fratrukket immaterielle aktiver er historiske 

regnskabstal, aktieprisen er nutidige markedsdata og forward EPS er analytikernes forventede 

indtjening per aktie fremadrettet. Disse data vurderes ligeledes at være meget pålidelige. Forward 

EPS udgøres af konsensusestimater fra finansanalytikere, der dækker de forskellige banker. Her-

ved elimineres subjektiviteten hos den enkelte finansanalytiker. 

Data brugt i kapitel 4 er på kvartalsbasis. Dette kan tilføre bias i vurderingen af de nøgletal der 

indeholder markedsdata (pris, P/TB og price-earnings). Aktieprisen kan i løbet af et kvartal have 
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været anderledes end på observationstidspunktet (ultimo hvert kvartal). Dette gør sig især gæl-

dende, hvis volatiliteten i kvartalet er høj. 

Datagrundlaget i kapitel 5 er officielle BNP væksttal rapporteret fra Kommissionen for de Europæi-

ske Fællesskaber og officielle Euribor og Eonia-swap rentesatser. Begge kilder vurderes yderst 

pålidelige. 

Af kvalitative data er der indsamlet primær data i form af to interview med førerende erhvervsfolk, 

samt brugt sekundær data i form af lærebøger, akademiske artikler og diverse rapporter udarbej-

det af organisationer som European Central Bank, European Banking Federation, Bank for Interna-

tional Settlements, PWC, McKinsey m.fl. 

Interviewene foregik med to af Danmarks førerende finansanalytikere: Danmarks førende aktie-

analytiker Per Grønborg fra Danske Banks (nu SEB) (bilag 4) og Jesper Brydensholt seniorporteføl-

jeforvalter i BankInvest (bilag 5). Interviewene var semi-strukturerede. Ved semi-struktureret for-

stås, at det hverken er en fri samtale eller et meget struktureret interview. Det udføres ved at følge 

en interviewguide, men i stedet for at stille specifikke spørgsmål i ordnet rækkefølge, står hele te-

maer i fokus (Kvale, 1983). Interviewene blev foretaget tidligt i specialeprocessen, inden analyse-

stadiet. Hermed har deres praktiske tilgang formet analysen, og hjulpet til at identificere de essen-

tielle determinanter for værdien af bankaktier. Citater fra interviewene bruges som belæg til argu-

mentation i analysen. Størstedelen af alle citater bakkes op af litteratur. Validiteten af interviewene 

med finansanalytikerne vurderes høj, da begge beskæftiger sig med specialets problemstilling pro-

fessionelt og er højt anerkendte. Dog er forfatterne bevidste om at objektiviteten i den viden, der 

udvindes fra interviewene ikke er perfekt. Viden i et interview konstrueres i dialogen mellem inter-

viewer og respondent og respondenterne vil have subjektive holdninger. Netop derfor er viden fra 

interviewene bakket op af litteraturstudier. 

Finansielteoretiske lærebøger benyttes til at forstå det teoretiske fundament i værdiansættelse af 

bankaktier samt bankers kernefunktioner og karakteristika. Akademiske artikler benyttes som be-

læg til de kausale effekter mellem bankers egenkapitalforrentning og økonomisk vækst og renteni-

veau. Yderligere benyttes teori og økonomiske tolkninger præsenteret i akademiske artikler som 

kilde. Lærebøger og akademiske artikler er teoretisk fuldstændigt pålidelige. Dog er der stor forskel 

på teori og praksis. Da specialets overordnede problemformulering undersøges ud fra en praktisk 

tilgang, er dette kombineret med interviewene med finansanalytikerne. 

Til analyse af de mest aktuelle emner; Europas økonomiske situation, Basel-III og digital disruption 

(og fintech-virksomheder) benyttes rapporter udarbejdet af myndigheder og velrenommerede or-

ganisationer. Rapporter fra Kommissionen for de Europæiske Fællesskaber bruges til at forstå den 



Side 20 af 136 
 

europæiske økonomis tilstand og prognose for økonomisk vækst. Rapporter fra Bank for Internati-

onal Settlements, European Central Bank og European Banking Authority bruges til at forstå regu-

lering af banker og implementeringen af dette i Europa. Disse kilder er absolut pålidelige. 

Velrenommerede selskaber som PWC, McKinsey, Accenture, og Citibank m.fl. udarbejder løbende 

rapporter vedrørende den europæiske banksektor. Disse bruges bl.a. til at indhente højaktuel vi-

den om den digitale revolutions indvirkning på banker. Pålideligheden af disse kilder er lavest af de 

samlede brugte kilder til specialet. Når McKinsey navngiver deres ’Annual Banking Review’ for 

’The Fight for the Customer’ og Accenture udgiver en strategi-rapport der hedder ‘Digital disruption 

in Nordic retail banking’ er der klare undertoner af at bankers situation er presset. Der ligger natur-

ligvis en skjult agenda bag sådanne rapporter, hvor virksomhederne ønsker at levere konsulent-

ydelser til banker for at udvikle strategier, der kan ruste bankerne til skiftende omstændigheder. 

Dog er det klart, at massiv fokus på den digitale revolution fra konsulentvirksomhederne indikerer, 

at det er noget bankerne bør forholde sig til. Desuden er det ikke kun konsulentvirksomheder, der 

adresserer emnet. Nyhedsmedier bringer hyppigt udtalelser fra bankdirektører, der forholder sig til 

den digitale revolution. Yderligere udgiver bankerne selv rapporter om emnet. Eksempelvis er den 

væsentligste kilde til beskrivelsen af fintech-virksomheder udarbejdet af Citibank. 

Ovenstående gennemgang er ikke en udtømmende litteraturgennemgang, men blot en beskrivelse 

af tilgangen til brugte kilder. Generelt forholder forfatterne sig kritisk til de kilder, der benyttes i spe-

cialet og incitamenter hos dem, der udarbejder diverse rapporter holdes for øje.  
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2 Bankernes rolle 

Det at drive bank har sine rødder helt tilbage fra år 1.800 f.v.t. Guld var blevet en handelsvare og 

havde mange fordele. En væsentlig fordel var, at det var mere komfortabelt at transportere et styk-

ke guld sammenlignet med eksempelvis et større antal levende dyr, når der skulle foretages en 

handel. Denne fordel ved guldet - at det var let transportabelt - var samtidig en ulempe: Hvis ikke 

guldet var gemt godt, så kunne det let stjæles. 

Der opstod derfor et behov for at opbevare sit guld og anden rigdom et trygt og sikkert sted. Tem-

pler blev på daværende tidspunkt betragtet som det mest sikre sted. Templerne var solide og helli-

ge bygninger, der tillige konstant var overvåget af præster og andre af templets medarbejdere. 

Efterhånden som flere valgte at benytte templerne til opbevaring af deres guld og lignende rig-

domme, fandt man ud af, at udnytte de store mængder guld, således de ikke blot lå i tomgang inde 

i templet. Fra år 1.800 f.v.t. er der fundet beviser på, at templerne i Babylon begyndte at låne det 

opbevarede guld ud, hvilket er begyndelsen på det, der i dag betragtes som traditionel bankforret-

ning (Beatie, 2015; Gascoigne, 2015a; Gascoigne, 2015b). 

Ovenstående er med til, at give et indblik i hvor dybt forankret behovet for en bank er. For ca. 

3.800 år siden, blev der altså løst et dobbeltsidet behov mellem indlån og udlån - på den ene side 

behovet for at opbevare sine værdier trygt og sikkert, og på den anden side behovet for at låne 

penge. Behovene blev simultant opfyldt med templerne som mellemmand. Fundamentet til at drive 

bank var nu skabt. Dette har i nyere tid udviklet sig til langt mere end blot ind- og udlån. 

2.1 Bankens kernefunktioner 

Kerneforretningsområdet for banker bygger i dag på samme tankegang som nævnt ovenfor, hvor 

banken helt grundlæggende agerer finansiel mellemmand og effektivt distribuerer kapital. At låne 

og udlåne er forbundet med både transaktionsomkostninger; eksempelvis udarbejdelse af juridiske 

dokumenter og informationsomkostninger; eksempelvis udarbejdelse af kreditvurderinger af poten-

tielle lånere. Bankers eksistens er berettiget, da de minimerer disse omkostninger. I storbankers 

traditionelle bankforretning varetages fem funktioner, der minimerer disse omkostninger, og de 

komplementerer hinanden på kryds og tværs: 1) opsparede midler pooles; 2) opbevaring (safe-

keeping) og disponering af kunders midler; 3) likviditet forsynes ved at konvertere en opspareres 

balance til likvider, når behovet opstår; 4) diversificering af risiko muliggøres og 5) information ind-

samles og bearbejdes således at informationsomkostninger falder (Cecchetti, 2008). 

Den mest enkle funktion i traditionel bankforretning er at poole privatpersoners- og virksomheders 

opsparing og dermed være i stand til, at foretage markant større udlån eller investeringer, end ind-
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lånere kan hver for sig. For at kunne varetage denne funktion er det afgørende, at banker kan til-

lokke et betydeligt antal indlånere. Dette er kun muligt, hvis kunder har tillid til deres bank, og de 

føler at deres formue er sikkert opbevaret i bankens varetægt. Dette er årsagen til, at banker ope-

rerer i et ekstremt reguleret miljø, hvor der fra lovgivnings side sættes forskellige minimumskrav til 

bankerne med det formål, at skabe en robust banksektor. Denne pointe uddybes i kapitel 3. 

Dette leder til næste funktion; at banker sikkert opbevarer kunders formue. Dette sker primært ved, 

at banker opbevarer midler på indlånskonti (Albertazzi & Gambacorta, 2009). I relation til kunders 

midler yder banker også service ved at foranstalte effektive betalinger og at føre regnskab over 

kunders finanser. Udover at tilbyde kredit-, debitkort eller kontanter hævet fra bankautomater, stil-

ler banker også betalingssystemer til rådighed. Tidligere kunne man overføre penge til andre ved 

at gå i banken eller betale fysiske regninger gennem banken – i dag kan man elektronisk udføre 

samme betalinger via netbank eller mobile applikationer (Keiding, 2016). Yderligere holder banken 

regnskab med kunders finanser. Dette kunne for en privatperson være at regnskabsføre lønind-

tægt, betalte regninger, forbrug på kreditkort osv. Disse elementer indeholder flere serviceydelser, 

men klassificeres som én økonomisk funktion – opbevaring (safe-keeping) og disponering af kun-

ders midler (Cecchetti, 2008). 

Tredje funktion er, at banker forsyner kunder med likviditet, når de har behov for dette. Gennem 

banker kan kunders indlån hurtigt og nemt konverteres til penge. Denne funktion er ikke triviel, da 

indlån er med til finansiering af udlån. Bankens udlånskunder vil typisk have en lang løbetid på 

deres lån, hvor indlånere vil have fleksibilitet i adgangen til deres likvide midler, mens de er opbe-

varet i banken. Indlånere, vil som udgangspunkt kunne hæve hele deres opsparing på meget kort 

tid. Der er altså en asymmetri i likviditeten, løbetiden og varigheden mellem indlån og udlån. Om-

dannelsen af korte indlån til længerevarende udlån kaldes varighedstransformation. Banker skal 

strukturere deres aktiver således, at der er den rette balance mellem kortfristede likvide aktiver til 

at kunne udbetale, hvis kunderne vælger at hæve deres indeståender, og længerevarende illikvide 

aktiver, der genererer højere afkast. For både banken og samfundet vil det være ineffektivt, at ha-

ve for mange kortfristede likvide aktiver på balancen. For banken er offeromkostningen en høj ud-

lånsrente, og for samfundet begrænser det investeringsmuligheder og vækst (Cecchetti, 2008). 

Fjerde funktion vedrører diversificering af risiko. Banker minimerer risici på mange måder, men i 

kontekst af indlån/udlån er metoden simpel: banken samler mange små indlån og fordeler disse i 

færre og større udlån. På denne måde finansierer hver indlåner i princippet en lille andel af hvert 

udlån via banken. I konteksten af denne fjerde funktion søges der i traditionel bankforretning at 

minimere kredit- og fundingrisiko. Ved kreditrisiko menes risikoen for, at udlåner ikke tilbagebetaler 

sit lån, og ved fundingrisiko menes risiko for, at der ikke er kapital til at finansiere udlån. Kreditrisi-
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koen mindskes ved et højt antal udlånere, og fundingrisikoen minskes ved et højt antal indlånere. 

Selvom indlånere kan trække deres midler ud med kort varsel, er det usandsynligt at alle indlånere 

trækker deres penge ud samtidigt. Dette afhænger naturligvis af tilliden til bankerne. Ligesom bil-

forsikringsselskabet ved, at ikke alle kunder kører galt samtidigt, så ved banker også, at ikke alle 

kunder, under normale omstændigheder, hæver hele deres formue samtidigt. Banker administrerer 

antal og størrelse af indlån og udlån på en måde, så både kreditrisiko og fundingrisiko minimeres. 

(Cecchetti, 2008). 

De første fire funktioner vedrører minimering af transaktionsomkostninger, hvor sidste funktion 

vedrører minimering af informationsomkostninger. Idet bankens ekspertise er at varetage indlån og 

udlån, kan denne bedre indsamle og bearbejde information om enkelte lånere, end indlånere ville 

kunne hver for sig. De fleste individuelle indlånere vil ikke have hverken tid eller kompetencer til 

eksempelvis at kreditvurdere lånere. Yderligere vil der være asymmetrisk information mellem indi-

viduelle långivere og låntagere. Denne asymmetri i information begrænses – men elimineres ikke – 

af bankers standardiserede informationsindsamling samt ekspertise vedrørende låntageres sand-

synlige adfærd (Cecchetti, 2008). 

2.2 Bankernes grundlæggende karakteristika 

Der kræves en enorm bagvedliggende infrastruktur, førend banker kan varetage de fem funktioner 

nævnt ovenfor. Der kræves komplekse systemer, der skal kunne holde styr på de forskellige pen-

gestrømme, der hver dag strømmer ind og ud af bankerne. Tilsvarende er bankerne udsat for en 

massiv mængde regulering – både hvad angår risiko, men også hvad angår kriminalitet. Til at styre 

dette kræves ligeledes komplekse systemer. Dette kræver en stor mængde højtuddannet ’human 

kapital’ i form af økonomer, jurister, revisorer, IT-teknikere, osv. Samlet set betegnes ovenstående 

som bankens infrastruktur. Denne er særligt omkostningstung, og banker er derfor kendetegnet 

ved en stor mængde faste omkostninger. 

En væsentlig årsag til bankernes indtjening, er kundeforholdet. Når bankerne først har fået en kun-

de indenfor, har bankerne hidtil profiteret af, at tilbyde disse kunder andre produkter og service-

ydelser end dem kundeforholdet oprindeligt byggede på. Tager kunden kontakt til banken for at 

oprette en lønkonto, er kundeforholdet påbegyndt. Næste gang kunden skal bruge en bankydelse- 

eller produkt; eksempelvis et lån, et MasterCard eller investering af opsparede midler, vil kunden 

højst sandsynligt benytte den bank, som han/hun allerede har aktiviteter med. Dette er bankerne 

naturligvis bevidste om. Derfor har bankerne hidtil fokuseret på at tilbyde billige og nødvendige 

produkter og serviceydelser, måske endda uden fortjeneste, for på den måde at få kunderne til at 

oprette sig i banken. Efter kunden er oprettet i banken, vil banken tjene på at servicere disse kun-
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der, ved at hæve priserne på senere serviceydelser. Det erfares at jo længere tid kunderne har 

været i banken, desto bedre bliver kundeforholdet og desto færre spørgsmålstegn sættes til de 

priser bankerne stiller. Det er således en nødvendighed for bankerne, at kunne tilbyde en bred 

pallette af serviceydelser og produkter, hvilket kun kan lade sige gøre med en stor og kompleks 

infrastruktur (Grønborg, 2016). 

(Grønborg, 2016) 

Af konkurrencemæssige årsager, er der dog en naturlig begrænsning på, hvor meget merpris ban-

kerne kan tage for kundernes tilkøbsprodukter. Grundlæggende er bankforretning forbundet med 

tynde marginer og høj volumen. Skala er afgørende for bankernes indtjeningsgenerering. Dels 

grundet deres store mængde faste omkostninger og dels grundet deres meget tynde marginer, der 

kræver en væsentlig volumen, førend der kan skabes sorte tal på bundlinjen. 

Når der ikke er tale om rådgivning, gebyrer og kommissioner, så tjener bankerne penge på, at på-

tage sig risiko, som kompenseres med et afkast. Det er finansieringsteoriens grundsten, at risiko 

og afkast hænger sammen. Hvad angår lån, kan risiko grundlæggende opdeles i tre afkastrelate-

rede risikopræmier: Renterisiko, kreditrisiko og illikviditetsrisiko, der kan kombineres på kryds og 

tværs. Dette fremgår af figuren nedenfor. Figuren viser fire forskellige typer lån, der indeholder 

forskellige typer og kombinationer af risikopræmier. 

”Man kan groft sagt opdele bankernes kunder i to dele – nye kunder og gamle kunder. Uden 

det står skrevet nogle steder, så er det de gamle kunder, som altså har været kunder i banken i 

mange år, banken tjener sine penge på”  

Per Grønborg, Danske Bank 
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Figur 4: Risikopræmier 

Kilde: Hull m.fl., 2005; SEC, 2012 og SEC, 2013; egen tilvirkning.  

Renterisiko, også kaldet varighed, er risikoen for, at værdien af et rentebærende aktiv ændrer sig 

som følge af en renteændring. Kreditrisiko er risikoen for at lide et tab som følge af, at låntager ikke 

kan opfylde sine forpligtelser. Illikviditetsrisiko er risikoen for, at værdipapiret ikke kan omsættes på 

det tidspunkt, man ønsker at sælge (Hull m.fl., 2005; SEC, 2012 og SEC, 2013). 

Hvad angår trading-aktiver, opdeles risikoen anderledes og kan opdeles i mange forskellige kate-

gorier alt efter detaljeringsgrad. Overordnet skelnes der mellem markedsrelateret og ikke-

markedsrelateret risiko. 

2.3 Overordnede forretningsområder 

Grundlæggende er bankers rolle at agere finansiel mellemmand og minimere transaktions- og in-

formationsomkostninger (Cecchetti, 2008). På tværs af de 5 funktioner beskrevet i afsnit 2.1 går det 

igen, at en af årsagerne til banker minimerer omkostninger, er ved at udnytte stordriftsfordele gen-

nem skala. Banker er engageret i at låne og udlåne - at modtage indskud og tilbyde kredit til indu-

strien og til privatpersoner. Disse kernekompetencer udgør den traditionelle forståelse af bankfor-

retning og benævnes i specialet derfor som traditionel bankforretning. De fleste storbanker har de 

seneste årtier udvidet deres forretningsområder til, udover at drive traditionel bankforretning, også 

at drive et eller begge af følgende forretningsområder; investeringsbankforretning og kapitalforvalt-

ning (Keiding, 2016). 

Storbankers forretningsområder spænder generelt vidt og kan klassificeres på et utal af måder. 

Præcis hvorledes forretningsområderne klassificeres er ikke afgørende. Overordnet defineres ban-
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kens rolle i investeringsbankforretningen som den direkte finansielle mellemmand mellem aktører 

på kapitalmarkeder samt at agere rådgiver i et utal af finansielle områder. Bankens rolle vedrøren-

de kapitalforvaltning er selvsagt at forvalte kapital gennem investeringsaktivitet. Det ses i litteratu-

ren, at nogle klassificerer kapitalforvaltning som en del af investeringsbankens funktioner (Keiding, 

2016). Investeringsbanker vil givetvis inkludere kapitalforvaltning i deres drift, men der er i dette 

speciale skelnet mellem en investeringsbank og investeringsbankforretning. 

Den grundlæggende forskel på klassificeringen af investeringsbankforretning og kapitalforvaltning i 

dette speciale er, at investeringsbankforretningen vedrører serviceydelser i form af rådgivning og 

ekspertise som mellemmand på finansielle markeder uden at påtage sig væsentlig markedsrisiko 

på balancen. Kapitalforvaltning vedrører aktiv investering på de finansielle markeder på vegne af 

investorer og kompenseres derfor hovedsagligt for at påtage sig risiko. Kapitalen, der forvaltes, er 

oftest fra velhavende personer eller institutionelle investorer.  

Nedenstående figur viser Citibanks finansanalytikeres forventning til opdelingen af driftsresultatet 

for de 46 SX7P-banker i traditionel bankforretning, opdelt yderligere i retail og erhverv, og i investe-

ringsbankforretning og kapitalforvaltning. 

Figur 5: Forretningsområder 

 

Kilde: Citibank, 2015 (bilag 6); egen tilvirkning.     

Citibanks finansanalytikere forventer at SX7P-bankernes samlede indtjening vil fordele sig med 

klart størstedelen; 43,7 pct. genereret i retail-delen af traditionel bankforretning. Yderligere genere-

res 23,2 pct. fra traditionel bankforretning, blot ved større erhvervskunder. Knap 20 pct. udgøres af 

investeringsbankforretning og knap 15 pct. udgøres af kapitalforvaltning. 

14,3% 

18,8% 

23,2% 

43,7% 

Indtjening opdelt i forretningsområder, 2016 

Kapitalforvaltning

Investeringsbankforretning

Traditionel Bankforretning, Erhverv

Traditionel Bankforretning, Retail
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2.3.1 Traditionel bankforretning 

I afsnit 2.1 blev bankens kernefunktion beskrevet som værende finansiel mellemmand mellem ind-

låner og udlåner, ved at tilbyde services som opbevaring af indlån og udstedelse af lån. Som be-

skrevet i afsnittet udføres disse funktioner både for privatpersoner og små virksomheder i det, der 

samlet kaldes retail, og for større virksomheder i det der samlet kaldes erhverv. Bankforretning i 

retail er kendetegnet ved lav værdi per transaktion men høj volumen. Grundlæggende tjenes der i 

traditionel bankforretning penge på nettorentemarginalen, der udgøres af forskellen mellem ud-

låns- og indlånsrenten samt gennem gebyrer på betalinger (Bolt m.fl., 2012). 

2.3.2 Investeringsbankforretning 

Investeringsbankforretning omfatter serviceydelser forbundet med at rejse kapital til typisk større 

virksomheder gennem kapitalmarkederne. Dette kan bl.a. bestå af, at banken varetager udstedel-

sen af værdipapirer gennem underwriting; eksempelvis aktier og obligationer. Banken står for sal-

get af værdipapirerne og får gevinsten, hvis værdipapirerne sælges til en højere værdi end det 

aftalte og lider modsat et tab, hvis værdipapirerne sælges til en lavere værdi. Alternativt optræder 

banken som en virksomheds agent ved rejsning af kapital og assisterer med ekspertise. For dette 

modtages et forudbestemt gebyr eller kommission. Investeringsbankforretning omfatter ligeledes 

rådgivning af virksomheder i forbindelse med fusioner, frasalg og opkøb (Keiding, 2016). Ydermere 

ageres finansiel mellemmand ved at matche køber og sælger på OTC-markederne. Dette kunne 

eksempelvis være en kundes ønske om køb/salg af et bestemt finansielt produkt til afdækning af 

risici. Dermed drives investeringsbankforretningens indtjening primært af rådgivningsgebyrer og 

handelsspreads. Overordnet definerer specialet, at banken i konteksten af investeringsbankforret-

ning varetager en rådgivningsfunktion samt assisterer i den langsigtede finansiering af erhvervsli-

vet (Keiding, 2016). 

2.3.3 Kapitalforvaltning 

Kapitalforvalterens indtjening drives i modsætning til investeringsbanken i højere grad af, at handle 

værdipapirer og holde risikofyldte positioner. Banken tjener afkast som kompensation heraf. Kun-

sten for kapitalforvalteren er at tjene så højt afkast som muligt til en given mængde risiko. Kapital-

forvalterens indtjening består primært af investeringsgebyrer. Investeringsgebyret opdeles i et fast 

og et afkastafhængigt. Den afkastafhængige indtjening afhænger selvsagt af bankens evne til at 

generere et acceptabelt afkast til investorerne over et givent minimum. 
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2.4 Bankens balance 

Banker afviger markant fra alle andre former for ikke-finansielle virksomheder. Dette kommer til 

udtryk på bankernes balance. Til forskel fra ikke-finansielle virksomheder, driver banker kernefor-

retning på både aktivsiden og passivsiden, hvilket per definition gør banker til højt gearede virk-

somheder. Basalt set består traditionel bankforretning af, at købe og sælge penge, ved at tage 

imod indlån til en given rente og udlåne disse penge til en højere rente. En sådan forretning er iso-

leret set 100 pct. gearet. Bankens primære rolle som mellemmand mellem indlån og udlån er altså 

ensbetydende med høje gearingsratioer sammenlignet med andre brancher. 

Eksempelvis er den gennemsnitlige gearing blandt de 10 største børsnoterede ikke-finansielle 

virksomheder ca. 50 pct. I den finansielle sektor har det indtil for nyligt været normalt med en gea-

ringsratio på 95 pct., dvs. blot 5 pct. af bankens aktiver er finansieret med egenkapital – dette end-

da før der er taget højde for ikke-balanceførte eksponeringer (Ingves, 2014). 

I traditionel bankforretning skal der bruges finansiering, også kaldet funding, (forretning på passiv-

siden), for at kunne låne penge ud (forretning på aktivsiden). Fundingen sker gennem indlån fra 

kunder gennem opsparingskonti og lønkonti, lån fra andre banker og centralbanker, samt fra salg 

af obligationer gennem de internationale kapitalmarkeder (Keiding, 2016). Indlånskonti, herunder 

lønkonti, lån i andre banker og centralbanker er meget likvid funding og består typisk af ultrakortva-

rig finansiering. Eksempelvis kan indlåneren til hver en tid hæve sine midler. Udlån består overord-

net set af lån til retail og erhverv. Typisk består udlån til private af lån til f.eks. køb af bolig, bil og 

andre forbrugsgoder, kassekredit. osv. Erhvervskunder låner typisk til at dække udsving i den dag-

lige drift, investeringer i produktion, byggeri, lager, eksportfremstød, osv. Sådanne udlån er længe-

revarende og ikke ligefremme at opsige med kortere varsel. Bankernes aktiver har derfor af natur 

en længere løbetid og er mindre likvide end bankernes passiver (Keiding, 2016). 

Investeringsbankforretning består grundlæggende af, at tilbyde service gennem ekspertviden og 

kompetencer vedrørende komplekse finansielle områder i form af rådgivning. Herudover, at købe 

og sælge produkter i de finansielle markeder på vegne af kunden. Samlet betyder dette, at forret-

ningsområder i investeringsbankforretning ikke markant afspejler sig på den samlede balance. 

I kapitalforvaltning investeres aktivt i både traditionelle og alternative markeder. Med traditionelle 

markeder menes primært aktier, obligationer og reale aktiver. Med alternative markeder menes alt 

fra komplekse handelsstrategier gennem sammensætninger af forskellige derivater til investeringer 

i private equity fonde (Keiding, 2016 og Investopedia, 2016a). Kapitalforvaltning vil derfor typisk kom-

me til udtryk på aktivsiden under finansielle investeringsaktiver og finansielle instrumenter samt på 

passivsiden gennem finansielle instrumenter. 
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Nedstående tabel giver et indblik i, hvordan en typisk bankbalance ser ud. Denne vil naturligvis 

variere alt efter hvilken type bank, der er tale om. Procenterne indikerer hvordan de 46 banker i 

SX7P indekset aggregeret set fordeler sig i henhold til deres 2014 årsregnskaber. 

Figur 6: Stiliseret balance 

Kilde: Bankscope og bankernes årsrapporter 2014; egen tilvirkning. 

2.5 Bankens resultatposter 

Dette afsnit har til formål at forklare de vigtigste resultatposter for SX7P bankerne. Posterne vil 

derfor afspejle at indtægtskilderne spreder sig ud over forretningsområderne. Resultatopgørelsen 

for en bank adskiller sig ligesom balancen markant fra ikke-finansielle virksomheders resultatopgø-

relser. 

2.5.1 Nettorenteindtægter 

Bankers primære indtægtskilde er nettorenteindtægter, der opnås gennem renteindtægter på ren-

tebærende aktiver såsom udlån til privatpersoner, virksomheder og andre finansielle virksomheder 
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og på obligationer, fratrukket renteudgifter på rentebærende passiver såsom indlån fra private og 

virksomheder eller interbanklån og lån i centralbanker (Matthews, 2014). 

En stor del af nettorenteindtægterne skabes fra forskellen mellem den rente bankerne betaler de-

res kunder for deres indlån, og den rente bankerne modtager på deres udlån. Denne renteforskel 

kaldes også nettorentemarginalen. Nettorentemarginalen kan opdeles i en indlånsmarginal og en 

udlånsmarginal. Indlånsmarginalen er forskellen mellem det, der opnås i rente på kundernes ind-

lånskonti og pengemarkedsrenten. Indlånsmarginalen for retail-indeståender er p.t. negativ grundet 

negativ pengemarkedsrente, som bankerne nødigt sender videre til deres retail-kunder. Dette for-

klares i afsnit 5.1. Udlånsmarginalen er forskellen mellem det, kunderne betaler i rente for at opta-

ge lån i banken, og hvad det koster banken at stille disse penge til rådighed. Dette svarer nogen-

lunde til pengemarkedsrenten.  

Den samlede rentemarginal er altså et udtryk for summen af bankens udlåns- og indlånsmarginal. 

Denne bruges blandt andet til at dække bankens fundingomkostninger, bankens risiko for tab og 

forrentning af aktionærernes indskud i banken. 

Løbetiden på bankens samlede funding er jf. afsnit 2.4 kort. Derfor betaler banken fundingomkost-

ninger baseret på korte renter. Omvendt er løbetiden på bankens udlån typisk lang og derfor mod-

tages en rente, der er baseret på renter med længere løbetid. Dette kaldes, som nævnt tidligere, 

varighedstransformation. Varighedstransformationen er afgørende for bankernes nettorenteind-

tægter. Under normale markedsforhold, med opadgående rentekurve, betales lave renter for kun-

dernes korte indlån og modtages højere renter på udlån grundet længere løbetid. Bankernes ind-

tjeningsgrundlag er derfor afhængig af en opadgående rentekurve. Dette uddybes senere i afsnit 

5.3. 

2.5.2 Gebyrer & kommissioner 

Gebyrer & kommissioner er bankens honorar for de serviceydelser der udføres. De ydelser banker 

udbyder kan opdeles i traditionelle bankforretningsydelser, investeringsbankforretningsydelser og 

kapitalforvaltningsydelser. Traditionelle ydelser omfatter transaktionsydelser såsom administration 

af kontanter og checks, overførelsesydelser og ’safe-keeping’-ydelser, såsom at stille sikre ind-

lånskonti og sikre bankbokse til rådighed. Yderligere omfatter traditionelle ydelser oprettelse af lån 

og lignende (Albertazzi & Gambacorta, 2009). Ydelser forbundet med investeringsbankforretning om-

fatter hovedsageligt rådgivning i forbindelse med køb og salg af virksomheder (M&A) og assi-

stance, når virksomheder skal rejse kapital gennem eksempelvis børsnoteringer eller udstedelse af 

virksomhedsobligationer. Kapitalforvaltningsydelser omfatter mæglerydelser i forbindelse med 

handel af værdipapirer og performanceydelser. 
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Gebyrer & kommissioner er grundlæggende en meget heterogen indtægtskilde. Den spænder fra 

høje lukrative kommissioner for tidskrævende rådgivning vedrørende virksomhedshandler, til geby-

rer på betalinger, der isoleret set er meget små, men grundet massiv volumen kan være betydelige 

for den enkelte banks samlede indtægter (Keiding, 2016). Gebyrer & kommissioner er relativt til 

bankens andre indtægtskilder ikke kapitalintensiv. I takt med lave renter og dermed faldende ren-

temarginal, samt øgede kapitalkrav stiger vigtigheden af denne indtægtskilde for banken. 

2.5.3 Trading-indkomst 

Trading-indkomst inkluderer omsætning fra køb og salg af aktiver på de finansielle markeder, netto 

securitisation-indkomst, handel med finansielle instrumenter, gevinst/tab på salg af lån og ge-

vinst/tab på ejendomme (Brunnermeier m.fl., 2012). Securitisation er bankers transformation af et 

eller flere aktiver til omsættelige værdipapirer – ofte inddelt i flere trancher med varierende risiko. 

Herved øger bankerne likviditeten på disse transformerede aktiver, hvilket de kompenseres for. 

Salg af lån er handel med hele eller dele af pengestrømme fra et specifikt lån, hvorefter dette fjer-

nes fra balancen. Denne handel foregår udenom låner, typisk mellem banker. 

Overordnet består trading-indkomst af gevinst og tab på bankens beholdning af derivater og andre 

værdipapirer. Dette omfatter både realiserede gevinster/tab som følge af handel med værdipapirer 

samt gevinster/tab som følge af at balancen bliver ’marked to market’. Derivater kan være relate-

rede til renter, valuta, egenkapital osv. Renteindtægter og dividender modtaget på værdipapirer, 

der holdes med henblik på handel indgår ligeledes i denne indtægtskilde (Barclays PLC, 2014 og 

Deutsche Bank, 2014). 

2.5.4 Hensættelser 

Banker foretager vurdering (nedskrivningstest) af deres lån og finansielle aktiver ved hver balan-

cedato. Det forventede kredittab fastsættes efter en tre-trins model, hvor forventede kredittab på 

finansielle aktiver anerkendes i forhold til sandsynligheden for, at de ikke genererer de forventede 

cash flows. De tre trin (performing, underperforming og non-performing) inddeles i forhold til, hvor 

meget kreditrisikoen på et pågældende finansielt aktiv har ændret sig siden den initiale indregning. 

Det forventede fremtidige tab, omkostningsføres som hensættelse. Regnskabsregler vedrørende 

nedskrivningstest og hensættelser er skærpede med indførelsen af IFRS 9 (Pwc, 2014a). Vurdering 

af kreditrisikoen er blevet mindre subjektiv, idet Basel Komitéen i højere grad end tidligere fører 

opsyn med banker jf. Basel Core Principles. I afsnit 5.1 nævnes at regler vedrørende modellering 

af risikovægtede aktiver fremadrettet skærpes. Dette vil ligeledes medføre at vurdering af forven-

tede kredittab vil blive mindre subjektivt fremadrettet (Basel Committee, 2016b og Basel Committee, 

2012). 
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2.6 Opsummering 

Der er indsamlet data fra Bloomberg til at vise, hvorledes bankernes aggregerede nettoomsætning 

fordeler sig på de forskellige overordnede indtægtssegmenter: nettorenteindtægter, gebyrer og 

kommissioner, trading-indkomst og anden indkomst i 2014.  

Figur 7: Opdeling af nettoomsætning 

 

Kilde: Bloomberg; egen tilvirkning. 

Nettorenteindtægter udgør over halvdelen og gebyrer & kommissioner udgør en tredjedel af netto-

omsætningen for SX7P-bankerne i 2014. 

Bankernes kernefunktioner, grundlæggende karakteristika og overordnede forretningsområder er 

redegjort for. Der er indhentet data fra Citibanks’ finansanlytikere, hvor det fremgår, hvorledes 

driftsresultatet for SX7P-bankerne forventes at fordele sig i 2016 i forhold til de overordnede forret-

ningsområder; traditionel bankforretning (retail og erhverv), investeringsbankforretning og kapital-

forvaltning. Ydermere er der præsenteret data fra 2014, hvor det ses hvorledes SX7P-bankernes 

væsentligste balance og resultatposter fordeler sig. 

Specialets analyse drejer sig om bankernes egenkapitalforrentning fremadrettet. Derfor er det 

værd at bemærke, hvad der driver indtjeningen i bankerne. Overordnet skal det bemærkes, at to 

tredjedele af bankernes forventede driftsresultat i 2016 forventes at komme fra traditionel bankfor-

retning. Herudover bemærkes det at nettorenteindtægter udgjorde over halvdelen og gebyrer og 

kommissioner udgjorde en tredjedel af nettoomsætningen i 2014.  

51,6% 

33,4% 
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3 Regulering 

Som indledningsvist nævnt i kapitel 2, er en stærk og modstandsdygtig banksektor fundamentet for 

bankernes eksistens. Er indlånere usikre på bankens overlevelsesevne, vil de ikke placere deres 

penge i banken. Få kunder vil muligvis placere midler i banken, men vil kræve en høj kompensati-

on for høj risiko, i form af en høj indlånsrente. Dette vil tilsvarende medføre ekstremt høje udlåns-

renter, og dermed en begrænset mængde udlån.  

Når tilliden til bankerne og tilliden bankerne imellem mistes, oplever samfundet finansielle kriser, 

der medfører uoverskuelige samfundsøkonomiske konsekvenser. Dette kaldes i fagsprog for sy-

stemisk risiko. Efterspørgslen efter varer og tjenesteydelser falder, produktionen falder, arbejds-

løsheden stiger og samfundet ender i en økonomisk negativ spiral. 

Opnår banken ikke tilstrækkelig finansiering fra dens indlånere, vil den heller ikke kunne udlåne 

tilstrækkeligt, hvilket basalt set betyder, at samfundet vil gå i stå, da der ikke vil kunne skabes 

vækst. Hvis virksomhed X ikke kan låne til et nyt produktionsanlæg øges virksomhedens indtjening 

og eksportmuligheder ikke. Virksomhed X vil derfor heller ikke have behov for at ansætte yderlige-

re medarbejdere, da produktionen ikke stiger. Dette betyder færre personer i arbejde, og dermed 

færre til at bruge penge hos slagteren, frisøren, restauranten, mv. Slagterens, frisørens og restau-

rantens indtjening vil dermed også formindskes, og sådan fortsætter den negative spiral. 

En stærk og robust banksektor, hvor indlånere føler, at de med tryghed kan lade deres penge stå, 

er altså afgørende for en bæredygtig økonomisk vækst i samfundet, eftersom banker er centrum i 

formidlingsprocessen mellem opsparer og investorer. Sikkerhed og troværdiged, samlet tillid er 

altså altafgørende for bankens eksistens. Dette er samme grundlag som det, der for 3.800 år siden 

skabte fundamentet til det, vi i dag kender som traditionel bankforretning – Guldet skulle placeres 

et sikkert og trygt sted, hvilket førte til, at templerne blev mellemmand mellem folkets formuer, da 

tilliden til templerne var størst. I dag er det blot endnu vigtigere, at banken er en sikker formidler af 

finansielle midler, da den i bund og grund fungerer som samfundets hjerte, der blot pumper kapital 

rundt i samfundet i stedet for blod. 
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(Basel Committee, 2009 s. 1) 

Hvorfor er der overhovedet brug for regulering til at stabilisere banksektoren, når samfundet ken-

der til de enorme negative konsekvenser af en for risikofyldt og ustabil banksektor? Dette skyldes i 

bund og grund asymmetrien i den regning, der betales, og gevinst, der tjenes, når det enten går 

skidt eller godt for bankerne. Når det går godt for bankerne tjener bankernes aktionærer penge. 

Dette gør sig både gældende i traditionel bankforretning, investeringsbankforretning og kapitalfor-

valtning. Når det til gengæld går dårligt for bankerne er det i sidste ende samfundet, der betaler 

regningen. Bankernes aktionærer taber naturligvis op til værdien af deres aktier, men de følgende 

negative konsekvenser betales af samfundet. Direkte i form af hjælpepakker og indirekte i form af 

de massive negative samfundsøkonomiske konsekvenser nævnt ovenfor. At aktionærerne i prin-

cippet har en ubegrænset upside og en begrænset downside, svarende til værdien af aktierne, er 

ikke unikt for banksektoren. Til gengæld er de massive negative samfundsmæssige konsekvenser 

af en nødlidende banksektor unikt, hvor tilsvarende problemer i andre sektorer ikke ville påvirke 

samfundet i samme grad. Dette er netop hvad der forstås ved bankernes systemiske risiko. Som 

ovenfor nævnt, kan de funktioner, der varetages i banksektoren, betragtes som samfundsøkono-

miens hjerte. Fungerer hjertet ikke, kan blodet ikke pumpes rundt i kroppen hvilket, uden indgreb, 

forårsager død. 

Ovenstående er årsagen til, at der i dag eksisterer høj regulering i banksektoren. Det afgørende 

regelsæt i dag er Basel-III, der i Europa implementeres gennem CRD-IV og CRR. 

3.1 Basel-komitéen 

Basel-komitéen blev etableret i 1973 i forbindelse med den finansielle uro, der opstod i kølvandet 

på nedbrydningen af det internationale monetære system – Bretton Woods systemet – hvis kerne 

omhandlede fastkurspolitik. Kollapset af systemet kostede stribevis af banker store tab grundet 

beholdninger i fremmed valuta. I 1974 fratog Vesttysklands finanstilsyn banklicensen fra Bankhaus 

Herstatt’s efter de fandt ud af, at bankens udenlandske valutaeksponering var tre gange større end 

dets egenkapital. Bankerne uden for Tyskland pådrog sig store tab på deres uafviklede handler 

“A strong and resilient banking system is the foundation for sustainable economic growth, as 

banks are at the center of the credit intermediation process between savers and investors. 

Moreover, banks provide critical services to consumers, small and medium-sized enterprises, 

large corporate firms and governments who rely on them to conduct their daily business, both 

at a domestic and international level” 

Basel Committee on Banking Supervision 
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med Bankhaus Herstatt, hvilket satte gang i en lavine af økonomisk uro. Senere samme år lukkede 

Franklin National Bank of New York ligeledes som følge af store tab på udenlandsk valuta (Basel 

Committee, 2015). 

Som respons til dette samledes centralbanker fra de daværende G-10 lande i 1974, for at etablere 

en komité, der skulle tage sig af bankregulering og tilsynspolitikker. Denne komité blev senere 

navngivet Basel-komitéen. Målet med komitéen var at styrke den finansielle stabilitet ved at forbed-

re viden om banker samt øge kvaliteten af banktilsyn på et globalt plan. Basel-komitéens beslut-

ninger har ingen retskraft, men komitéen har til formål at formulere tilsynsstandarder, retningslinjer 

og anbefalinger for god praksis i forventning om, at de enkelte nationale myndigheder vil imple-

mentere dem (Basel Committee, 2015). For lande der er medlemmer af EU spiller European Banking 

Authority (EBA) en afgørende rolle for implementeringen af den nuværende regulering (European 

Banking Authority, 2011). 

3.2 Basel-I 

I 1988 udkom det første Basel regelsæt, som senere blev kendt som Basel-I. Basel-I fokuserede 

på kreditrisiko og introducerede standarder for risikovægtning af aktiver. Målene med Basel-I var at 

mindske systemisk risiko, samt at øge solvensen i banksektoren. Der herskede stærk enighed 

blandt medlemslandende om behovet for at skabe en multinational aftale, der skulle styrke stabili-

teten i det internationale banksystem, samt fjerne kilderne til konkurrencemæssig ulighed opstået 

grundet forskelle i nationale regelsæt. Reglerne i Basel-I blev indført i stort set alle lande med akti-

ve internationale banker. Udover kreditrisiko blev der i 1996 indført målinger af markedsrisiko på 

forskellige områder som f.eks. valutakursrisiko, aktierisiko, råvarerisiko og renterisiko (Basel Com-

mittee, 2015). 

3.3 Basel-II 

I 1999 udsendte komitéen et forslag til nye kapitaldækningsregler, der skulle erstatte Basel-I reg-

lerne fra 1988. Dette blev godkendt i 2004, og blev kendt som Basel-II. Basel-II regelsættet var 

mere detaljeret og avanceret end Basel-I. Formålet var at adressere de nye risikofaktorer, der var 

opstået i den internationale banksektor (Basel Committee, 2015). Fokus i Basel-II var på kapitaldæk-

ningsregler og bestod overordnet af tre søjler, som stadig eksisterer i dagens Basel-III regulering: 

Søjle I: Mindstekapitalkravet: Udbyggede og udviklede reglerne fra 1988 og introducerede operati-

onel risiko i tillæg til kredit- og markedsrisiko. 



Side 36 af 136 
 

Søjle II: Opgørelse af det samlede kapitalkrav: Tilsyn på kapitaldækning og interne vurderingspro-

cedurer. Integration af kapitalkrav og ikke-målbare risici, stresstest og plan for kapitalen. 

Søjle III: Oplysningskrav: Fremme transparens for at tilskynde til forsvarlig bankpraksis. (Pwc, 

2008). 

3.4 Basel-III 

Trods Basel-II regelsættet, hvis formål var at styrke banksektorens robusthed gennem kapitaldæk-

ningsregler, tilsynsførelse og øget transparens, forekom en af historiens værste finansielle kriser, 

der varede fra 2007 til 2009 – senere kendt som finanskrisen. 

Som konsekvens af finanskrisen og dennes følgevirkninger, blev Basel-III udarbejdet, offentliggjort 

og godkendt i november 2010. Basel-III regelsættet indeholdt foruden en række strammere og nye 

kapitalkrav bl.a. også en række nye likviditetskrav. 

Introduktionen af Basel-III regelsættet var en direkte følge af den global-økonomiske krise, der 

fandt sted i 2007-2009 (Basel Committee, 2010a). Krisen udsprang fra det amerikanske boligmarked 

og den heraf afledte handel med subprime-lån. Uro på markedet for de amerikanske subprime-lån 

spredte sig hurtigt til store dele af den finansielle sektor, som blev sat under gevaldigt pres og star-

tede en alvorlig lavine af økonomisk uro, hvilket har ledt til navnet; finanskrisen. 

Banksektoren tilgik finanskrisen med for høj gearing, utilstrækkelige likviditetsbuffere ledsaget af 

dårlig governance og risikostyring såvel som upassende incitamentsstruktur. Denne farlige kombi-

nation blev demonstreret ved misprisningen af kredit- og likviditetsrisiko samt overdreven vækst i 

andelen af gæld (Basel Committee, 2015). Finanskrisen betragtes som en af historiens værste øko-

nomiske nedture (Basel Committee, 2010b). 

Frem mod september 2008 opstod der mere og mere uro på de finansielle markeder, herunder 

specielt i banksektoren, som eskalerede d. 15. september 2008 ved konkursen af Lehman Bro-

thers, som den amerikanske regering havde truffet en beslutning om ikke at redde. Bankerne, som 

førhen bl.a. var kendetegnet som et sikkert, trygt og troværdigt sted at opbevare sine penge, havde 

pludselig mistet alles tillid. Som nævnt tidligere er tillid fundamentet for en fungerende banksektor. 

Mangelende tillid forårsagede en negativ lavine for hele økonomien – ikke blot i USA, men også i 

Europa. Faktum fra finanskrisen er, at Lehman Brothers og en række andre banker, ikke var i 

stand til at klare krisen, og at regeringer i en række lande har været tvunget til, at understøtte 

banksektoren. 
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Det overordnede mål med Basel-III er, at forbedre banksektorens evne til at absorbere forskellige 

former for choktilstande forbundet med finansiel og økonomisk uro. Dermed er intentionen med 

Basel-III, at reducere risikoen for, at banksektoren kan påvirke realøkonomien på samme måde 

som under finanskrisen (Basel Committee, 2010b). 

For at øge robustheden i banksektoren bedst muligt, blev Basel-III reformsættet udviklet ved at 

analysere bankernes svaghedstegn under finanskrisen. Nogle banker viste sig at klare finanskrisen 

med relativt fornuftige regnskaber modsat andre banker, der trods samme størrelse og samme 

forretningsområder, kom i alvorlige vanskeligheder. Der blev derfor undersøgt, hvilke afgørende 

forskelle, der eksisterede mellem de banker, der klarede sig godt, og de banker der klarede sig 

mindre godt - og i værste fald gik konkurs. Basel-komitéen kom frem til, at hovedårsagerne til pro-

blemerne i banksektoren skyldtes: 

 For lidt og for dårlig kvalitet af kapital 

 Overdreven gearing 

 Utilstrækkelige likviditetsbuffere 

 Dårlig ’governance’ 

 

Overordnet set bygger Basel-III videre på de kapitaldækningsstandarder, der var fokus i Basel-II 

samt introducerer et nyt sæt minimumsstandarder for likviditetsberedskab. 

Kapitaldækningen strammes ved højere krav til både kvantiteten og kvaliteten af kapitalen. Over-

ordnet ved en mere restriktiv definition af kapital, højere risikovægt på aktiver, yderligere kapital-

buffere og generelt højere krav til hvor meget kapital, der skal sættes til side. Herudover tilføjes en 

gearingsbegrænsning i form af et minimumskrav til andelen af tabsabsorberende kapital i forhold til 

bankens samlede aktiver og ikke-balanceførte eksponeringer uanset risikovægtning (Basel Commit-

tee, 2010b). 

Likviditetsstandarderne introduceret i Basel-III består overordnet af krav, der skal sikre tilstrække-

ligt store likviditetsstødpuder i den finansielle sektor, og et krav om stabil finansiering. Dette uddy-

bes i et sæt standarder for likviditetsberedskab til at kunne dække hhv. et finansieringsbehov over 

en periode med 30 dages stress scenarie, og et mere langsigtet krav om at stabilisere løbetids-

mismatch over hele balancen (Basel Committee, 2011a). 

I det følgende vil der, på overordnet plan, blive gennemgået udvalgte stramninger og nye tiltag fra 

Basel-III, der er fundet relevante at redegøre for til senere analyse af den europæiske banksektor. 
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3.5 Regulatoriske nøgletal 

Det er ikke specialets formål, at fordybe sig i regnskabsmæssige detaljer, hvorfor redegørelsen 

dels kun vil tage udgangspunkt i udvalgte nøgletal og dels redegøre for disse på et overordnet, 

men stadig tilstrækkeligt plan til at kunne foretage senere analyse. 

3.5.1 Kapitaldækningsregler 

Til at definere minimumskrav til kapital, betragtes grundlæggende to elementer; kapital og risiko-

vægtede aktiver (RWA). Dette er en videreførelse af principperne i Basel-II 

𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑑æ𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑟𝑒𝑔𝑙𝑒𝑟  →   
𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑣æ𝑔𝑡𝑒𝑑𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟
 

Der er i Basel-III fremlagt en skarp definition på, hvad der kan betragtes som hhv. kernekapital 

(officielt navn: tier 1) og supplerende kapital (officielt navn: tier 2). Kernekapitalen er yderligere delt 

op i ren kernekapital (officielt navn: common equity tier 1 (CET1)) og hybrid kernekapital (officielt 

navn: additional tier 1 (AT1)). Der er indført strammere kapitaldækningsregler for hvad og hvor 

meget, der kan indgå i tælleren. Herudover er der indført højere minimumskrav til hvor meget kapi-

tal, der som minimum skal være til rådighed ud af bankens samlede risikovægtede aktiver (Basel 

Committee, 2010b). 

Det andet element af kapitaldækningsreglerne er bankens risikovægtede aktiver, som udgør næv-

neren i ovenstående formel. Hvor meget kapital, der skal sættes til side, beregnes således som en 

andel af bankens risikovægtede aktiver. Jo mere risikovægt aktiverne tilskrives, desto mere kapital 

skal sættes til side, for at holde den samme kapitaldækning. Bankens aktiver klassificeres i risiko-

vægte, alt efter hvilken type aktiv der er tale om. Udlån risikovægtes eksempelvis forskelligt alt 

efter hvilken risiko de indebærer. Usikrede lån tilskrives eksempelvis højere risiko end sikrede lån, 

og tyske statsobligationer tilskrives mindre risiko end lavt ratede virksomhedsobligationer. Metoden 

for risikovægtede aktiver tager ligeledes højde for ikke-balanceførte risici. Risikovægt af aktiverne 

tilskynder overordnet til, at bankerne holder mindre risikofyldte og mere likvide aktiver (Basel Com-

mittee, 2010b og Basel Committee, 2011c). 

I det følgende præsenteres kapitaldækningsreglerne introduceret i Basel-III, som er implementeret 

gennem CRD-IV og CRR. Da Basel-III minimumsstandarderne vil medføre fundamentale ændrin-

ger i bankernes kapitalkrav, samt have mærkbar indvirkning på bankens dag-til-dag forretning, 

eksisterer der en implementeringsfase over flere år. Flere af bankerne lever dog allerede op til kra-

vene. 
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Figur 8: Basel-III kapitalkrav 

 

3.5.1.1 Minimumkrav til kapital 

Kernekapital 

Som det blev nævnt indledningsvist er Basel-III ikke lovpligtig, og bliver i Europa således imple-

menteret gennem EU-lovgivning (CRR/CRD-IV). CRR/CRD-IV har den samme definition af kerne-

kapital som Basel-III ved at pålægge 14 kriterier, der skal opfyldes førend kapitalen kan defineres 

som kernekapital (Basel Committee, 2011c og Pwc, 2015). Kernekapitalen opdeles i hhv. ren kerne-

kapital (CET1) og hybrid kernekapital (AT1). Kernekapitalen skal som minimum udgøre 6 pct. af 

bankens risikovægtede aktiver, og kan alene opfylde kravet om total basiskapital på 8 pct., såfremt 

den rene kernekapital (CET1) som minimum udgør 4,5 pct. af de risikovægtede aktiver (Basel 

Committee, 2011c). 

Ren kernekapital (CET1) 

Udstedt af virksomheden, aktiekapital udstedt af konsoliderede datterselskaber, overført overskud. 

Ren kernekapital, også kaldet ikke-hybrid kernekapital, inkluderer aktiekapital ejet af tredjeparter 

(dog betinget af visse kriterier), overført overskud, reserver og anden totalindkomst. Dette er hvad 

der reelt er i overskud til aktionærerne i sin reneste form. Den rene kernekapital er ligeledes den 

mest efterstillede form for kapital. Bankens rene kernekapital skal som nævnt minimum være 4,5 

pct. af risikovægtede aktiver og kan alene opfylde kravet på 8 pct. basiskapital (Basel Committee, 

2011c). 
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Hybrid kernekapital (AT1) 

Af minimumskapitalkravet på 8 pct. i basiskapital, kan maksimalt 3,5 pct. af RWA komme fra hybrid 

kernekapital. Hybrid kernekapital består af kapitalinstrumenter, der er udstedt af banken og konso-

liderede datterselskaber, som opfylder kriterierne for hybrid kernekapital, og som ikke er inkludere-

ret i den rene kernekapital. Der kan være tale om obligationslån, der under visse omstændigheder 

skal kunne konverteres til aktiekapital. Denne hybrid kernekapital er, efter den rene kernekapital, 

den mest efterstillede kapital og er dermed til enhver tid efterstillet alle andre kreditorer og dermed 

også alt indlån i banken. Den må altså ikke være prioriteret over ’normal’ gæld på nogen måde. 

Der må tillige ikke være en udløbsdato (Basel Committee, 2011c). 

Supplerende kapital (Tier 2)  

Maksimalt 2 procentpoint af minimumskapitalkravet må udgøres af supplerende kapital. Supple-

rende kapital består af instrumenter udstedt af banken og konsoliderede datterselskaber, som op-

fylder kriterierne for supplerende kapital og samtidig ikke indgår i kernekapitalen. Der er bl.a. tale 

om hensættelser og reserver for tab mod fremtidige lån. Definitionen af supplerende kapital er, at 

den er tabsabsorberende på en gone-concern-basis i modsætning til kernekapitalen, der er tabs-

absorberende på en going-concern-basis. Med gone-concern-basis menes, at en bank ikke kan 

fortsætte driften, hvis tab absorberes af supplerende kapital (Basel Committee, 2011c). 

3.5.1.2 Kapitalbuffere 

En væsentlig faktor, der førte til manglende stabilitet, var den procykliske forstærkning af finansiel-

le chok i banksystemet. Dette var forstærket af dårlig implementering af regnskabsstandarder for 

marked-to-market og gearing af aktiver. Mens gearingsbegrænsningen, der introduceres nedenfor, 

adresserer hovedparten af dette problem, så skal evnen til at absorbere tab i dårlige tider bygges 

op i gode tider. Dette har til formål at beskytte banksektoren mod perioder med overdreven vækst i 

kreditgivningen. De introducerede ændringer til Basel-II inkluderer kapitalbevaringsbuffer, modcyk-

lisk buffer samt en systemisk vigtig buffer til at fremme sikkerheden i perioder med stress. Når buf-

ferne bliver utilstrækkelige, sættes der en stopper for hvad banken må betale i dividender og aktie-

tilbagekøb (Basel Committee, 2010b). 

Kapitalbevaringsbuffer 

Formålet med denne er at sikre, at banker i gode tider, opbygger tilstrækkelige buffere i tillæg til 

ovenstående minimumskrav til basiskapital. Kravet til kapitalbevaringsbufferen er yderligere 2,5 

pct. ren kernekapital ift. RWA (Basel Committee, 2010b). 
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Modcyklisk buffer 

Skal sikre at banksektoren tager højde for makro-finansielle forhold. Når økonomien går godt, skal 

bufferen være med til at sikre, at banken ikke forstærker en overdrevet kreditgivning. Den modcyk-

liske buffer er yderligere 0 – 2,5 pct. ren kernekapital af RWA og er afhængig af konjunkturen og 

risikosituationen. Den kan tillige anvendes på nationalt niveau, hvis det skønnes, at der tages for 

meget risiko (Basel Committee, 2010b). 

Systemisk vigtig buffer 

Der skelnes mellem to forskellige systemisk vigtige buffere. Globalt systemisk vigtig buffer (Officiel 

forkortelse: G-SIB) og nationalt systemisk vigtig buffer (Officiel forkortelse: D-SIB). Den globalt 

systemisk vigtige buffer bestemmes internationalt og centralt gennem Basel-III standarder, mens 

bufferen for nationalt systemisk vigtige banker bestemmes decentralt. Bufferens størrelse define-

res ud fra den virkning, som en banks konkurs vil have på hhv. det globale og nationale finansielle 

system og heraf resten af økonomien. Der ses på 5 indikatorer; størrelse, indbyrdes bankforbindel-

ser, mængden af tilgængelige substitutter til banken eller finansiel infrastruktur for de serviceydel-

ser banken udbyder, globale tværgående aktiviteter og kompleksitet. Den systemiske buffer er på 

yderligere 0 – 3,5 pct. ren kernekapital ift. risikovægtede aktiver (Basel Committee, 2011b og Basel 

Committee, 2013a). 

3.5.2 Gearingsbegrænsning 

En simpel, transparent, ikke-risikobaseret gearingsratio, som skal fungere som supplement til de 

risikobaserede kapitalkrav. Gearingsbegrænsningen skal modvirke opbygningen af overdreven 

gearing i banksektoren, samt virke som en bagstopper til bankernes opbygning af aktiver med lav 

eller ingen risikovægt. Gearingsbegrænsningen måler forholdet mellem kernekapital og samlede 

aktiver samt ikke-balanceførte poster. Gearingbegrænsningen er i øjeblikket på 3 pct. (Basel Com-

mittee, 2010b og European Central Bank, 2015). 

3.5.3 Likviditetskrav 

Basel-III indeholder to kvantitative likviditetskrav: et krav, der skal sikre tilstrækkeligt store likvidi-

tetsstødpudder i den finansielle sektor, og et krav om generel stabil finansiering (Basel Committee, 

2011a). 

3.5.3.1 Liquidity Coverage Ratio (LCR) 

Stiller krav til bankernes aktivside bestemt ud fra passivsiden. Formålet er at fremme den kortsig-

tede likviditetsmæssige modstandsdygtighed. Dette gøres ved at sikre at banker har en tilstrække-
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lig andel højkvalitets likvide aktiver (HQLA), som let kan konverteres til penge i markedet, således 

banken kan opfylde et likviditetsbehov i et 30 dages stress scenarie. 

Andelen af HQLA skal være større end forventet netto cash outflow over en stresset periode på 30 

dage. 

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝐻𝑄𝐿𝐴

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑜𝑢𝑡𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑜𝑣𝑒𝑟 𝑒𝑛 30 𝑑𝑎𝑔𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒
≥ 100 𝑝𝑐𝑡. 

For at kunne betegnes som HQLA, skal aktivet let kunne sælges i et stresset markedsscenarie. 

Eksempler på HQLA er aktiver som kan repoes i centralbanker og andre sikre aktiver, som katego-

riseres som ”flight to quality-aktiver”, eksempelvis kortløbende tyske statsobligationer. Førend et 

aktiv kan kategoriseres som HQLA skal det grundlæggende opfylde følgende: 

 Lav risiko (lav volatilitet, lav varighed, lav inflationsrisiko, lav valutakursrisiko) 

 Let og sikkert at værdiansættelse 

 Lav korrelation med risikofyldte aktiver 

 Listet på en anerkendt børs 

 

Total netto cash outflow defineres som total forventet cash outflow minus total forventet cash in-

flow. Forventet cash outflow beregnes ved at gange forpligtelser med vægte, svarende til hvad der 

forventes at blive hævet eller tilbagetrukket i en stresset periode. Disse vægte er foreskrevet i re-

guleringen. Forventet cash inflow beregnes på samme måde ved at gange kontraktuelle tilgodeha-

vender med de vægte, som de forventes at kunne tilbagekaldes til i et stresset markedsscenarie. 

Dog begrænset til maksimalt at udgøre 75 pct. af total cash outflow. Dvs. Netto cash outflow = To-

tal forventet cash outflow – MIN(Total forventet cash inflow; 75 pct. af total forventet cash ouflow) 

(Basel Committee, 2013b). 

3.5.3.2 Net Stable Funding Ratio (NSFR) 

Fokuserer ligeledes på likviditet, men i modsætning til LCR stiller NSFR krav til bankernes passiv-

side bestemt ud fra af aktivsiden. Formålet er her at fremme modstandsdygtigheden over en læn-

gere tidshorisont, ved at bankens aktiviteter finansieres med mere stabile finansieringskilder. 

NSFR er et supplement til LCR, og vedrører finansiering, der må forventes at være stabil over en 

tidshorisont på 1 år eller derover. Aktiver med en løbetid over 1 år bliver stresset alt efter hvor illi-

kvidt aktivet er. Eksempelvis vil likviditetstresset på en tysk statsobligation med en løbetid på under 

1 år være 0 pct. Lange statsobligationer, som kan repoes i centralbanken, vil blive stresset med 5 

pct. af markedsværdien, højt-ratede virksomhedsobligationer vil blive stresset med 20 pct., mens 
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ultra-illikvide aktiver stresses med 100 pct. af markedsværdien. Bankens passivside tilskrives til-

svarende vægte alt efter hvor stabile posterne vurderes at være (Basel Committee, 2014). 

NSFR defineres som den faktiske mængde stabile finansiering til rådighed (Available Stable Fun-

ding, ASF) relativt til den påkrævede mængde stabile finansiering (Required Stable Funding, RSF). 

Denne skal være større end eller lig med 100 pct.. 

𝐴𝑆𝐹: 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑚æ𝑛𝑔𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑙 𝑟å𝑑𝑖𝑔ℎ𝑒𝑑 (𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑠𝑖𝑑𝑒)

𝑅𝑆𝐹: 𝑃å𝑘𝑟æ𝑣𝑒𝑑𝑒 𝑚æ𝑛𝑔𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔(𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑠𝑖𝑑𝑒)
≥ 100 𝑝𝑐𝑡. 

Indtil videre, er der redegjort for bankernes rolle, herunder hvilke kernefunktioner bankerne vareta-

ger, de grundlæggende karakteristika, samt overordnede forretningsområder, balance- og resultat-

poster. Ydermere er der redegjort for væsentlige dele af den omfattende Basel-III regulering ban-

kerne er underlagt. Samlet har dette skabt fundamentet til at kunne foretage fremadrettet analyse 

med slutmålet; at kunne vurdere hvorvidt ROE fremadrettet forventes at kunne nå et tilfredsstillen-

de niveau. Førend dette er muligt, er det nødvendigt at introducere nøgletallene, der bruges til at 

vurdere banksektoren (Basel Committee, 2014).  
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4 Nøgletal til vurdering af bankaktier 

I praksis er det svært at vurdere bankers enterprise value, da det er svært at estimere de frie cash 

flows og at definere nettorentebærende gæld. Derfor vurderes markedsværdien af egenkapitalen 

direkte. Markedsværdien af egenkapitalen bestemmes overordnet set af egenkapitalforrentningen 

(ROE) og afkastkravet. Hvis afkastet på egenkapitalen overstiger afkastkravet, vil bankaktier 

grundlæggende være en god investering (Damodaran, 2013). 

Investeringsrationalet er som beskrevet i metodeafsnittet om, hvorvidt SX7P-bankerne fremadrettet 

vil generere højere afkast til aktionærerne end deres implicitte afkastkrav. Hvis bankerne fremad-

rettet vurderes at kunne generere et højere afkast end afkastkravet, vil anbefalingen være at inve-

stere i banksektoren, da det i så fald betragtes som en fornuftig og holdbar, langsigtet investering. 

For at vurdere om banker fremadrettet vil generere overnormalt afkast til aktionærerne – afkast 

fratrukket afkastkrav – analyseres determinanter til egenkapitalforretningen (ROE) senere i specia-

let. Formålet med dette kapitel er at redegøre for egenkapitalforrentningen og afkastkravet og be-

skrive den historiske udvikling, samt forklare hvorfor disse er essentielle til at vurdere banksekto-

ren. Dette kobles til kurs indre værdi, også kaldet price to book ratio (P/B) og price to tangible book 

value ratio (P/TB). Yderligere inddrages indtjeningsnøgletal, til at udlede aktionærers implicitte af-

kastkrav. 

4.1 Egenkapitalforrentning 

Dette nøgletal er det mest afgørende i vurdering af bankaktier jf. både Per Grønborg og Jesper 

Brydensholt. Dette skyldes at egenkapitalforrentningen (ROE) viser det nettoresultat, der er til rå-

dighed til aktionærer i forhold til aktionærers indskudte kapital. ROE er altså udtryk for afkastet 

genereret til aktionærer. Egenkapitalen, der indgår i dette nøgletal, er det, der kan udbetales til 

aktionærerne og udgøres overordnet af indskudt aktiekapital og overført overskud (Breaking into 

Wall Street, 2016). 

𝑅𝑂𝐸 =  
Å𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛æ𝑟𝑒𝑟𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
   

(Plenborg, 2012) 

4.2 Afkastkrav 

Den anden afgørende determinant for værdien af bankaktier er aktionærernes afkastkrav. Afkast-

kravet udtrykker hvad aktionærer forventer af afkast på den indskudte kapital. Ud fra markedspri-

ser kan markedets implicitte afkastkrav bestemmes. Den enkelte aktionærs afkastkrav vil variere 

afhængigt af risikoaversion og nyttebetragtning, hvorfor markedsprisen afslører aktionærers gen-
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nemsnitlige implicitte afkastkrav. Price-earnings ratio kan benyttes til at udlede markedets implicitte 

afkastkrav (Pedersen, 2015). 

 

Price-earnings ratio (P/E ratio) er aktieprisen over indtjening per aktie (EPS). Dette nøgletal beskri-

ver, hvad investorer er villige til at betale per indtægtskrone. Den inverse af P/E ratio afspejler akti-

onærers afkastkrav og vækstforventninger (Andersen, 2004). 

 

𝑃

𝐸
=  

𝑅𝑂𝐸 − 𝑔

𝑟𝑒 − 𝑔
∗  

1

𝑅𝑂𝐸
 

Dette nøgletal vil afspejle, at investorer vil variere, hvad de er villige til at betale per indtægtskrone 

afhængigt af profitabiliteten, væksten og risikoen. Det ses tydeligt, at hvis vækst antages lig 0, så 

er den inverse P/E ratio lig afkastkravet. 

(Maccario m.fl., 2002 s. 5) 

Maccario m.fl. (2002) kritiserer tilgangen med at udlede fra historisk EPS. Derfor benyttes forward 

EPS til at udlede markedets implicitte afkastkrav på europæiske banker. Herved lægges analytike-

res forventede EPS om ét år til grund for det implicitte afkastkrav og ikke senest realiserede EPS. 

Der argumenteres for, at der på denne måde justeres for den værste støj idet transitoriske poster 

er taget ud af analytikeres estimater, samt at analytikeres kortsigtede vækstforventninger er ind-

bagt i estimatet.  

Benyttes Maccario m.fl. metoden, bestemmes markedets implicitte afkastkrav ved: 

𝑟𝑒0
=

𝐸𝑃𝑆1

𝑃0
 

EPS1 er analytikeres estimat for EPS én periode frem og findes ved Bloomberg estimates. Bloom-

berg Estimates for SX7P-indekset er aggregerede konsensus-estimater fra aktieanalytikere, der 

dækker de enkelte banker i indekset (bilag 3). 𝑃0 er aktieprisen i dag og 𝑟𝑒0
 er afkastkravet i dag. 

Per Grønborg beskriver, at der i praksis typisk anvendes EPS2, for at korrigere for lidt længere sig-

tet vækst, til estimering af markedets implicitte afkastkrav (Grønborg, 2016). Ved denne tilgang, be-

stemmes afkastkravet ved: 

“If investors expect a bank’s profitability to rise, its current profit rate understates its true value 

of equity because investors are paying up for earnings not yet in evidence” 

Maccario m.fl. 
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𝑟𝑒0
=

𝐸𝑃𝑆2

𝑃0
 

4.3 Historisk udvikling i nøgletal 

Den historiske udvikling i nøgletallene ROE og afkastkravet for SX7P-bankerne gennemgås i dette 

afsnit. Nøgletallene vil således være på indeksniveau, og vil derfor afspejle et markedsvægtet 

gennemsnit af hvert af bankernes nøgletal. Formålet med dette er at identificere perioder, hvor der 

er store udsving og forstå, hvad der har været den overordnede årsag til udsvingene. 

Afkastkravet er, som beskrevet, afledt fra aktiekurserne og analytikeres fremadrettede estimater og 

afspejler al information til rådighed. ROE er et historisk regnskabstal, som rapporteres på bag-

grund af kvartalsregnskaber. Da kvartalsregnskaber offentliggøres et stykke tid efter kvartaler slut-

ter, vil ROE for et givent kvartal ikke kunne holdes op imod det implicitte afkastkrav for samme 

dato (eksempelvis 31. marts), da denne information ikke var tilgængelig i dette øjeblik. For at imø-

dekomme dette, er primoværdier for ROE (altså ROE fra det foregående kvartalsregnskab) sam-

menlignet med det implicitte afkastkrav i slutningen af det indeværende kvartal. Altså sammenlig-

nes afkastkravet 31. marts 2005 med ROE fra 31. december 2004 og så fremdeles. Denne for-

skydning er nødvendig til den senere sammenligning af spreadet mellem ROE og afkastkravet og 

P/B og P/TB. 

Den historiske udvikling i ROE og afkastkravet for SX7P-bankerne fremgår af nedenstående graf. 

Markedets implicitte afkastkrav er bestemt ud fra gennemsnittet af Maccario m.fl. (2002) og Per 

Grønborgs metoder. 

Figur 9: Udvikling i egenkapitalforrentning og afkastkrav 

Kilde: Bloomberg; egen tilvirkning.  
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4.3.1 Egenkapitalforrentning 

I den betragtede periode fra primo 2005 til Q1 2016 var den gennemsnitlige værdi for ROE 7,2 pct. 

I perioden primo 2005 til Q2 2008 var ROE over afkastkravet og var i gennemsnit 17,5 pct. Resten 

af perioden har ROE været under afkastkravet.  Der er to perioder, hvor ROE var voldsomt negativ 

med to markante fald. Første fald startede primo Q4 2007 og varede til og med Q1 2009, hvor 

ROE endte på (-) 4,6 pct. Det massive fald var afledt af finanskrisen, hvor de globale aktiemarke-

der styrtdykkede og verdensøkonomien var i recession. Krisen der startede i USA spredte sig hur-

tigt til Europa. Inden udgangen af Q3 2008 måtte flere europæiske banker have akutte kapitalind-

skud (Rangvid, 2013). Andet fald forekom fra primo Q2 2011 til og med Q2 2012, der endte med en 

ROE på (-) 12,2 pct. Efter finanskrisen, blev der ført lempelig pengepolitik i de europæiske lande, 

hvilket midlertidigt forbedrede forholdene i Europa. Den internationale finansielle krise, det dybe 

økonomiske tilbageslag og de gennemførte lempelser af finanspolitikken havde imidlertid forværret 

mange europæiske landes statsfinanser markant. Fra 2010 steg renterne markant og situationen i 

Europa udviklede sig til en decideret statsgældskrise. De stærkt stigende renter, for særligt Græ-

kenland men også for Irland og Portugal og senere en række andre europæiske lande, havde en 

selvforstærkende effekt. I løbet af 2011 blev Spanien også væsentligt berørt. Usikkerheden til de 

europæiske landes økonomier førte til generel mistillid, og udviklede sig til det, der i dag betragtes 

som den europæiske gældskrise (Rangvid, 2013). I perioden primo Q2 2012 til og med Q2 2013 var 

ROE negativ og i gennemsnit (-) 6,1 pct. Dette var en direkte følge af den europæiske gældskrise. 

I perioden primo Q1 2014 til og med Q1 2016 har ROE ligget nogenlunde stabilt med et gennem-

snit på 3,3 pct. Senest observérbare ROE i Q1 2016 er 4,4 pct. 

4.3.2 Markedets implicitte afkastkrav 

Afkastkravet fluktuerer mindre end ROE i den observerede periode med et gennemsnit på 10,1 

pct. Afkastkravet steg markant i finanskrisen fra et før-krise niveau på omkring 10 pct. til et niveau 

omkring 13 pct. i løbet af krisen. Dette faldt betragteligt kort efter finanskrisen til omkring 7 pct. I 

løbet af den europæiske gældskrise steg afkastkravet igen til omkring 12-13 pct.. Siden Q1 2014 

har afkastkravet været stabilt omkring 9 pct., dog med et skarpt spring i Q1 2016 til over 11 pct. 

 

(Grønborg, 2016) 

 

”Afkastkravet har altid lagt mellem 9-11 pct. uanset renteniveauet” 

Per Grønborg, Danske Bank 
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Per Grønborg og Jesper Brydensholt udtaler begge, at markedets implicitte afkastkrav historisk har 

været omkring 9-11 pct. På baggrund af det historiske afkastkrav og eksperternes vurdering kon-

kluderes det at afkastkravet fremadrettet vil være i intervallet 9-11 pct. 

 

Nedenstående graf viser det markedsimplicerede afkastkrav for STOXX EUROPE 600 indeks 

(SXXP) og bankindekset, SX7P. Markeret med gråt vises spreadet imellem afkastkravene (SX7P – 

SXXP). 

Figur 10: Udvikling i afkastkrav, SX7P vs. SXXP 

Kilde: Bloomberg; egen tilvirkning. 

 

Den strammere regulering indført i Basel-III, der delvist er implementeret i de europæiske banker, 

bør gøre bankerne mindre risikofyldte og bør sænke investorers afkastkrav (Toader, 2015). At spre-

adet mellem bankernes og markedets afkastkrav alligevel er højere nu end nogensinde før vækker 

undren. 

(Grønborg, 2016) 

 

Det fremgår af de historiske niveauer af ROE og afkastkravet, at det kun var inden finanskrisen, at 

ROE oversteg afkastkravet. Inden krisen genererede SX7P-bankerne altså værdi til aktionærerne, 

hvor de siden har destrueret værdi. Dette leder videre til næste afsnit, der beskriver P/B og P/TB 

og sammenholder disse med spreadet mellem ROE og afkastkravet. 
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”Dette må betyde, at markedet ser et spøgelse som analytikerne ikke har forudset” 

Per Grønborg, Danske Bank 
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4.4 Price to Tangible Book Value 

P/B viser markedsværdien af egenkapital over bogført værdi af egenkapital. Hvis afkastkravet er 

højere end ROE, vil værdien af det overnormale afkast være negativt. Herved vil markedsværdien 

af egenkapital være lavere end den bogførte værdi og P/B vil være under 1. 

𝑃

𝐵
=

𝑅𝑂𝐸 − 𝑔

𝑟𝑒 − 𝑔
 

Ovenstående formel viser tydeligt, at uanset hvad væksten er, vil P/B være lavere end 1, hvis ROE 

er mindre end afkastkravet. 

I praksis vurderes bankaktier bl.a. ud fra aktiekursen over bogført værdi af egenkapital fratrukket 

værdien af immaterielle ak tiver (P/TB). Dette nøgletal angiver markedsprisen af egenkapital over 

bogført værdi af egenkapital fratrukket værdien af immaterielle aktiver, såsom goodwill, patenter og 

licenser. Betydningen af P/TB nøgletallet er hvad banken er værd relativt til indkomstgenererende 

aktiver (Breaking into Wall Street, 2016). 

 (Grønborg, 2016) 

 

I teorien vil P/TB være den værdi investorer vil modtage, hvis banken indstillede driften og likvide-

rede alle aktiver og udbetalte til investorer. Hvis en bankaktie handles til en P/TB under 1, vil dette 

teoretisk set betyde, at investorer vil være bedre stillet, hvis banken indstillede driften og likvidere-

de alle aktiver og udbetalte provenuet til investorer (Investopedia, 2016b). Dette gør sig i høj grad 

gældende for bankaktier, da aktiverne er marked-to-market og altså afspejler markedsværdier. 

Tilmed eksisterer der et marked for størstedelen af bankernes aktiver, hvilket betyder, at der i prin-

cippet ikke er nogen væsentlig forskel på aktivernes going concern og gone concern værdi i mod-

sætning til andre brancher (Damodaran, 2013). 

 

Dette medfører, at P/TB for bankaktier i højere grad end andre brancher er udtryk for markedets 

fremtidige forventning til bankers evne til at generere overnormalt afkast og ikke er udtryk for at 

banker i høj grad har bogførte værdier langt fra markedsværdier. 

 

Nedenstående figur viser ROE fratrukket afkastkravet (SPREAD, ROE- re), P/B og P/TB. I figuren 

er den orange stiplede linje vist, for at illustrere at P/B typisk er under 1, når ROE er lavere end 

”Bankaktier med P/TB på under 1 kan ses som et udtryk for markedets mistillid til bankledel-

sens evne til at forrente egenkapitalen” 

Per Grønborg, Danske Bank 
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afkastkravet. Det ses at P/TB konsekvent er højere end P/B. Dette er indlysende, idet nævneren i 

P/TB er mindre end i P/B, når værdien af immaterielle aktiver er positiv. 

Figur 11: Price to Tangible Book Value 

Kilde: Bloomberg; egen tilvirkning 

Ovenstående figur viser en tydelig sammenhæng mellem spreadet og hhv. P/B og P/TB. I perioden 

Q1 2005 til Q1 2008 er P/TB gennemsnitligt omkring 2,6. Dette betyder implicit at aktionærer for-

ventede at bankerne fremadrettet ville generere værdi, der var mere end dobbelt så høj som den 

bogførte værdi af egenkapitalen fratrukket immaterielle aktiver. Dette passer med en markant høje-

re ROE end afkastkrav i denne periode. I finanskrisen falder spreadet markant og samtidigt falder 

P/TB til under 1. Modsat ovenfor betyder dette at markedet forventede at bankerne fremadrettet 

ville destruere værdi. Efter finanskrisen stiger spreadet igen og P/TB overgår 1. I løbet af den eu-

ropæiske gældskrise; fra Q4 2011, falder P/TB igen til 0,76 hvilket er det laveste niveau i den ob-

serverede periode. Herefter ligger P/TB under 1 frem til og med Q2 2013, som følge af den euro-

pæiske gældskrise, der specielt var hård ved bankerne. At P/TB ikke påvirkes voldsomt af det 

massivt negative spread i Q2 2012 kan forklares af at data er på kvartalsbasis. I perioder med uro-

lige kapitalmarkeder, som eksempelvis under den europæiske kreditkrise, vil volatiliteten i aktie-

kurserne være høj. Hermed kan aktieprisen i løbet af et kvartal have ligget på et lavt niveau, men 

grundet høj volatilitet være høj på observationstidspunktet (ultimo hvert kvartal). P/TB har, i den 

observerede periode, historisk været under 1 i løbet af finanskrisen, i løbet af gældskrisen og nu, 

Q1 2016. Forklaringen på de lave P/TB værdier er klar i løbet af de to kriser, men hvad markedet 

reagerer på i starten af 2016 er uvist. 

På nuværende tidspunkt (Q1 2016) ligger P/TB på 0,78 og P/B 0,67, hvilket vil sige at markedet 

forventer at bankerne på SX7P-indexet vil destruere værdi. 
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(Grønborg, 2016) 

 

Implicit indikerer en P/TB på 0,78 at markedet forventer at 22 pct. af bogført værdi af egenkapital 

fratrukket immaterielle aktiver destrueres. 

Perspektivet i specialet er fremadskuende, hvorfor bankernes fremtidige ROE analyseres og vur-

deres. Som beskrevet i kapitel 2 fordeler SX7P-bankernes driftsresultat sig grundlæggende i netto-

renteindtægter, gebyrer & provisioner samt kapitalforvaltningsindtægter. 

Nettoresultatet kan allokeres til de tre forskellige forretningsområder: traditionel bankforretning, 

investeringsbankforretning og kapitalforvaltning. Disse resultatposter og forretningsområder be-

stemmer nettoresultatet. Samtidigt påvirkes bankernes bogførte værdi af egenkapital i høj grad af 

regulering. De europæiske storbankers fremtidige profitabilitet vurderes gennem strategisk analyse 

af omverdenen og konkurrencesituationen.  

”P/TB bør på sigt ikke ligge markant under én. Er det tilfældet vil investorerne kræve at banker-

ne drosler deres forretningsomfang ned og udbetaler den frigjorte kapital til ejerne. Den reduce-

rede kapacitet vil derefter reducere konkurrencen og hjælpe bankerne til at opnå et afkast, der 

matcher aktiemarkedets afkastkrav” 

 Per Grønborg, Danske Bank 
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5 Omverdensanalyse 

I dette kapitel analyseres de eksterne forhold i de europæiske storbankers omgivende miljø, der 

vurderes at være afgørende for indtjeningsevnen. Dette omfatter regulering, renteniveauet, øko-

nomisk vækst, teknologi og social-kulturelle forhold.   

5.1 Regulering 

Som understreget tidligere, er et stabilt finansielt system altafgørende for samfundsøkonomien. 

Udover at gøre det finansielle system mere sikkert, er ønsket med regulering, at flytte omkostnin-

gen fra fremtidige potentielle banktab fra skatteydere til kapitalindskyderne i de ’fejlende banker’. 

Det grundlæggende formål med stramningen af kapitaldækningsregler, introduktionen af gearings-

begrænsning og likviditetskrav er, at gøre banker mere modstandsdygtige i tider med økonomisk 

uro og dermed mindske sandsynligheden for, at de vil gå ned. Resultatet for bankerne er en større 

mængde ren egenkapital relativt til aktiver, mindre gearing, længerevarende finansiering og mere 

likvide og sikre aktiver. Alt andet lige vil dette føre til lavere ROE, som vil gøre det mindre sandsyn-

ligt at ROE vil overstige afkastkravet, med mindre reguleringen leder til et større fald i afkastkravet 

end i ROE. 

At regulering spiller en vigtig rolle for bankerne er ikke til diskussion. Nedenfor ses et udklip fra 

’PWC Banking 2020 survey’. Udklippet illustrerer at overholdelse af ny regulering udgør den stør-

ste udfordring for Europæiske banker og den næststørste investeringsprioritet. 

Figur 12: Udfordringer og investeringsprioriteter i den europæiske banksektor 

  Kilde: Pwc, 2014b s. 7 

Banker vil løbende være tvunget til, at lave dyre omlægninger på deres balancer. Foruden det i 

forvejen lave afkast på højkvalitetsaktiver (HQLA), vil øget efterspørgsel efter HQLA yderligere 
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reducere det fremtidige forventede afkast på disse, hvilket ligeledes vil betyde et yderligere pres på 

bankernes indtjeningsevne. Dette vil især gøre sig gældende i perioder som nu med lave renter. 

Som følge af ovenstående, er der bl.a. sket et skift i bankernes balanceplanlægning fra en aktiv-

baseret tilgang til en passiv-baseret tilgang (The Economist, 2013). Der vil blive kamp om langsigte-

de indeståender fra privatpersoner og virksomheder, hvilket vil gøre disse eftertragtede og dermed 

vil bankernes indlånsmarginal falde grundet øget konkurrence på indlån. 

Der er ifølge ’The Economist’ utilsigtede konsekvenser af de nye kapitalkrav. Bankerne har boostet 

deres andel af egenkapital meget hurtigere end forventet. Dette kan være med til, at gøre banksek-

toren mere sikker før end planlagt, men det er på en bekostning. I stedet for at spørge aktionærer-

ne om flere penge til at forøge kernekapitalen, har mange banker i stedet valgt at afgive risikofyldte 

aktiver og derved skære ned på eksempelvis nogle typer udlån (The Economist, 2013). 

Kombinationen af øgede kapital- og likviditetskrav, forventes at have negativ påvirkning på egen-

kapitalforrentningen. Dette skyldes dels krav om forøgelse i egenkapitalen og dels tendensen til at 

bevæge sig væk fra risikofyldte, langsigtede og illikvide aktiver, hvilket alt andet lige, betyder min-

dre afkast. Yderligere begrænses mulighederne for at lave varighedstranformation. Slutteligt er der 

en række complianceomkostninger forbundet med at overholde reguleringen. 

Basel-III indeholder, som tidligere nævnt, væsentligt strammere kapitalkrav end den forudgående 

Basel-II. Den væsentlige forskel er på kvaliteten og kvantiteten af kapital. Det samlede minimums-

kapitalkrav på 8 pct. (Tier 1 + Tier 2) er uændret, men fokus er flyttet fra Tier 2 til Tier 1. Dvs. kra-

vene til kvaliteten af kapitalen er væsentligt højere. Herudover er der tilføjet de i afsnit 3.5.1 nævn-

te buffere, som tillægges minimumskapitalkravet. Disse buffere fokuserer ligeledes på den rene 

kernekapital. Da kravene fra reguleringen indebærer betydelige omlægninger for bankerne, på-

lægges bankerne løbende kravene jf. figuren nedenfor. 
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Figur 13: Udvikling i kapitaldækningskrav 

Kilde: European Commission, 2015b; European Commission, 2015c og Jørgensen, 2011; egen tilvirkning 

Det strukturelle pres fra ny regulering på bankernes omsætning, øgede compliance- og omlæg-

ningsomkostninger samt højere krav til egenkapital, presser bankernes egenkapitalforrentning 

(ROE) på begge sider af brøken. 

Nedenfor vil væsentlige dele af Basel-III reguleringen, som der er gjort rede for i kapitel 3, blive 

analyseret. Overordnet set analyseres kapitaldækningsregler, nærmere CET1-ratio, gearingsbe-

grænsningen og likviditetskravene; NSFR og LCR. 

5.1.1 Kapitaldækningsregler 

Som indledningsvist beskrevet, består kapitaldækningsreglerne af et sæt minimumskrav til kapita-

len som en andel af bankens risikovægtede aktiver. Det mest relevante kapitaldækningsnøgletal er 

den rene kernekapital divideret med risikovægtede aktiver (CET1-ratio), da fokus på denne er ste-

get markant. 

Nedenstående figur illustrerer to ting. Søjlerne illustrerer udviklingen i CET1-ratioen fra midten af 

2011 til midten af 2015. Kurverne forklarer denne udvikling i CET1-ratioen, ved at vise udviklingen i 

de to komponenter af CET1-ratioen – dvs. ren kernekapital (tælleren) og risikovægtede aktiver 

(nævneren). Kurverne forklarer altså, hvor meget af stigningen i CET1-ratioen, der stammer fra en 

øget mængde ren kernekapital, og hvor meget der stammer fra en mindre andel risikovægtede 

aktiver. Den opadgående CET1-ratio forklares både af en øget mængde ren kernekapital, og af at 

bankerne har formået at nedbringe deres risikovægtede aktiver. Årsagen til faldet i CET1-ratioen 

fra december 2013 til juni 2014 skyldes introduktionen af CRD IV og CRR i januar 2014, hvormed 

ændringer i metodikken til opgørelse første gang kommer til udtryk i juni 2014. 
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Som det fremgår af figuren, opfylder de største europæiske banker i gennemsnit allerede kapital-

dækningskravene for fuld implementering i 2019 jf. Figur 11 ovenfor. 

Figur 14: Udvikling i CET1-ratio 

Kilde: European Banking Authority, 2015; egen tilvirkning 

Begge tiltag; øget egenkapital og mindre risikofyldte aktiver, vil påvirke egenkapitalforrentningen 

negativt. Øget egenkapital påvirker negativt grundet forøgelsen i nævneren af ROE formlen, og 

færre risikofyldte aktiver påvirker alt andet lige indtjeningen negativt og dermed tælleren i ROE 

formlen, da afkastet bør falde i takt med risikoen. Til den øgede kernekapital skal medregnes, at 

bankerne i modsætning til tidligere regulering skal fratrække forskellige poster, som før kunne ind-

gå i kernekapitalen. Dette er f.eks. goodwill. Denne hårdere definition af kernekapital har isoleret 

set reduceret kernekapitalen med 21,4 pct. – herunder har goodwill den største indvirkning på 11,6 

pct. ud af de 21,4 pct. (European Banking Authority, 2015). 

De risikovægtede aktiver opdeles i kreditrisiko, markedsrisiko og operationel risiko. Kreditrisiko-

vægtede aktiver opdeler bankernes udlånsportefølje i forskellige risikovægte alt efter sandsynlig-

heden for konkurs og forventningen til størrelsen på tabet i tilfælde af konkurs. En lavere kreditrisi-

kovægt indikerer en lavere risiko for tab. Vægten fra kreditrisiko udgør omkring 80 pct. af de sam-

lede risikovægtede aktiver (European Banking Authority, 2015). 

Europæiske banker har historisk styret deres forretning til at minimere RWA, hvilket formentligt 

skyldes, at dette har været den simpleste måde at justere sig på. Nogle banker har muligheden for 

at foretage en intern rating baseret tilgang (IRB tilgang) til at beregne risikovægte, frem for en 

standardiseret tilgang. CRR’s ’single rulebook’ opremser kravene, der bestemmer hvilke europæi-

ske banker, der kan benytte IRB tilgangen jf. artikel 143 (European Banking Authority, 2015). 
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IRB tilgangen opdeles i en advanced-IRB tilgang og en foundation-IRB tilgang. En IRB tilgang gi-

ver basalt set bankerne muligheden for, at anvende interne modeller som input til at bestemme 

deres regulatoriske kapitalkrav ift. kreditrisiko. I interviewet med Per Grønborg nævnte han, at 

bankernes CET-ratioer muligvis ser bedre ud end de egentlig er, og at det meste af forbedringen i 

CET1-ratioen, grundet lavere risikovægtede aktiver, skyldes modellering (Grønborg, 2016). Per 

Grønborg er ikke den eneste med denne bekymring. Bank of America Merrill Lynch har ligeledes 

denne bekymring 

 (Bank of America Merrill Lynch, 2015, s. 27) 

Mens de tre typer risiko (kredit-, markeds- og operational risiko) formentlig alle vil se ændringer i 

deres definitioner grundet den generelle skepsis, så tror BoAML at den mest betydningsfulde æn-

dring vil ramme kreditrisiko – herunder specielt på ændringer til hvordan risikovægte på virksom-

hedslån regnes (Bank of America Merrill Lynch, 2015). I skrivende stund har Basel-komitéen netop 

udsendt et høringsdokument med formålet om, at reducere variationen i kreditrisiko blandt banker-

ne og en begrænsning for brugen af IRB tilgangen (Basel Committee, 2016b). 

Dette vil formentlig betyde, at eksempelvis virksomhedslån vil være mindre værdifulde for banker-

ne, hvis beholdninger af disse stresses hårdere, og derfor kræver mere egenkapital per risikofyldt 

udlån. Kapitalforvalterens beholdninger af aktiver uden kreditrisiko, vil ikke påvirkes i samme om-

fang, og får derfor en højere værdi mht. kapitaldækningsregler, da disse stresses relativt mindre og 

derfor kræver relativt mindre egenkapital. Dette kunne være sikre statsobligationer, ’covered 

bonds’, repoer og lignende, der tilskrives minimal risikovægt. Grundlæggende vil ikke-risikofyldte 

aktiver ikke påvirkes. (Bank of America Merrill Lynch, 2015 og Allen & Overy, 2014). 

Ovenstående har ledt til nogle muligheder for ikke-bank spillere, som ikke rammes af samme type 

regulering. Andre spillere som eksempelvis pensionskasser, der ikke rammes af Basel-III men Sol-

vency-II, har i dag mulighed for at investere i aktiver, som bankerne ikke længere kan eje eller kun 

kan eje en lille del af sammenlignet med før Basel-III. De største aktivklasser bankerne frasælger 

grundet ændringer i opgørelse af RWA, er inden for kredit, især high yield, leveraged loans, mez-

zanine, og anden illikvid kredit som bestemte former for længere løbende udlån. Dette er, alt andet 

lige, tabt indtjening for bankerne, som nu fordeles til andre finansielle spillere uden for banksekto-

ren (Bank of America Merrill Lynch, 2015 og EIOPA, 2015). 

“International regulators appear concerned that RWAs calculated by internal bank models may 

underestimate actual risk” 

Bank of America Merrill Lynch  
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(Børsen Finans, 2015) 

5.1.2 Gearingsbegrænsning 

Før indførelsen af gearingsbegrænsningen, havde bankerne mulighed for at puste bankbalancen 

op med lavrisiko aktiver, der kræver en minimal mængde kernekapital. Dette gjorde markedet for 

lavrisikoaktiver, der i sin natur er oplagte at geare op, attraktive. Disse bliver pludselig ikke så at-

traktive for bankerne, hvis der isoleret set ses på gearingsbegrænsningen, da denne ikke tager 

højde for risikovægte (Bank of America Merrill Lynch, 2015). Der er endnu ikke opgivet en europæisk 

minimumsstandard, men den bliver formentlig højere end de 3 pct., som er foreskrevet i regulerin-

gen (European Central Bank, 2015). 

Gearingsbegrænsningen er altså, i modsætning til kapitaldækningsreglerne, relativt hård ved akti-

ver med lav risiko, da der ikke skelnes i risiko. Til trods for aktivets lave risiko, og dermed også 

lave forventede afkast, optager aktivet plads på balancen med sin fulde værdi. Det er ikke gea-

ringsbegrænsningens formål at fremme beholdningen af højrisikoaktiver, men som navnet indike-

rer, at virke som en bagstopper til, hvor gearet bankerne kan være – herunder indforstået en bag-

stopper på bankernes førhen ubegrænsede mængde af lavrisikoaktiver. 

5.1.3 Net Stable Funding Ratio 

NSFR tvinger bankerne til at holde mere stabil og længerevarende finansieringskilder i forhold til 

bankernes mindst likvide aktiver. Dette reducerer muligheden for varighedstransformation. De 

banker, hvor store dele af indtjeningen kommer fra varighedstransformationen rammes derfor 

hårdt. Dette gør sig gældende i traditionel bankforretning, hvor den primære indtjening skabes ved 

at tage imod billig kortvarig finansiering og transformere dette til længerevarende udlån, som be-

skrevet i afsnit 2.3.1. 

NSFR dividerer bankernes stabile finansiering (Available Stable Funding, ASF) med den påkræve-

de mængde stabile finansiering (Required Stable Funding, RSF). Dette forhold skal være større 

end eller lig 100 pct. Af stabil finansiering (med høj ASF-faktor) er der bl.a. tale om regulatorisk 

”De traditionelle Equity-fonde er vores flagskibe, men har mindre betydning for EQT om ti år. 

På det tidspunkt kan kredit være større, det er vores absolut hurtigst voksende platform, hvor vi 

nu går ind og konkurrerer direkte med banker og låner til mellemstore virksomheder,”  

”I Europa bliver små virksomheder ladt i stikken af bankerne på grund af Basel III- og solvens-

regler,” 

Thomas von Koch, CEO, EQT 
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kernekapital, samt retail-indeståender. Retail-indeståender betragtes som mere stabil finansie-

ringskilde end virksomhedsindeståender, og virksomhedsindeståender betragtes endvidere som 

mere stabil finansieringskilde end finansiering fra andre finansielle institutioner. Kortere finansiering 

betragtes mindre stabil under NSFR end længerevarende finansiering. Dette understreger udfor-

dringerne for at udnytte varighedstransformation. Jo flere aktiver, der kræver en høj grad stabil 

finansiering (høj RSF-faktor), jo mindre mængde kortvarig og billig finansiering kan banken opnå. 

Tværtimod kræves længerevarende og dyrere finansiering, og dermed mindre mulighed for ind-

tægtsgenererende varighedstransformation (Bank of America Merrill Lynch, 2015). 

Generelt, jo mere stabil finansiering på passivsiden (høj ASF-faktor), desto bedre i NSFR øjemed, 

da der i så fald bl.a. kan foretages flere risikofyldte forretninger på aktivsiden. Dermed er det en 

fordel at varetage retail bankforretning med mange private indlån, som betragtes værende stabil 

finansieringskilde, og dermed har en høj ASF-faktor. Opsummerende betragtes på passivsiden 

bl.a. retail-indeståender, regulatorisk kapital og andre former for langvarig fremmedkapital som 

værende stabil finansiering. 

Tilsvarende jo færre aktiver, der kræver stabil finansiering, desto bedre i NSFR øjemed. Cash, 

placeringer i centralbanker, reserver og sikre statsobligationer kræver en lille mængde stabil finan-

siering (lav RSF-faktor). Problemet med disse er, at de ikke genererer noget bemærkelsesværdigt 

afkast - specielt ikke i et lavrentemiljø. Generet kan siges, at bankerne under NSFR bliver straffet 

for, at holde illikvide aktiver, som eksempelvis lange virksomhedsudlån på deres bøger. Derfor 

sælges disse videre til andre finansielle spillere uden for banksektoren, hvorfor det tilhørende af-

kast derfor går tabt for bankerne. 

5.1.4 Liquidity Coverage Ratio 

I modsætning til NSFR, der fokuserer på bankernes passivside, ved at foreskrive hvor meget stabil 

finansiering bankerne skal have til at dække deres illikvide aktiver, så fokuserer LCR på bankernes 

aktivside. LCR påkræver bankerne en tilstrækkelig mængde højkvalitets- og meget likvide aktiver 

(HQLA) til at modstå et 30-dages stress scenarie, hvor kunder trækker deres penge ud af banken. 

Alt andet lige, og især i dette lavrentemiljø, vil LCR påvirke nettorenteindtægter og kapitalforvalt-

ningsindkomst negativt. LCR tilskynder bankerne at investere i højkvalitetsaktiver fremfor at udste-

de nye lån. Højkvalitetsaktiver kan eksempelvis være tyske statsobligationer af kortere løbetid, 

som p.t. generer et afkast tæt på 0 pct. Herudover påvirkes bankernes mulighed for varigheds-

transformation i tråd med NSFR. Grundlæggende er LCR lavet således, at jo større sandsynlighe-

den vurderes at være for, at bankens indeståender trækkes ud af banken i et stresset markeds-
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scenarie, desto større mængde HQLA skal banken holde, således at den nemt vil kunne levere 

pengene tilbage til dens indlånere. 

Det mest berørte produkt på bankernes balance vil være korte indeståender – især fra finansielle 

institutter, da disse stresses med 100 pct. Disse kræver derfor modsvarende at bankerne placerer 

100 pct. af værdien i højkvalitetsaktiver. Indeståender fra privatpersoner stresses meget lavt, da 

forventningen til, at disse vil blive hævet i et stresset markedsscenarie er lav relativt til indeståen-

der fra virksomheder og finansielle institutter. Indeståender fra privatpersoner, kræver altså ikke i 

samme grad som indeståender fra virksomheder og finansielle institutter beholdninger af højkvali-

tetsaktiver, der jo som nævnt generer et minimalt afkast. Dette betyder, at der mht. LCR vil komme 

kamp om indeståender fra privatpersoner, hvilket formentlig vil betyde pres på indlånsmarginalen. 

Vigtigheden af indeståender fra privatpersoner understreger hvorfor bankerne nødigt er villige til at 

videregive negative renter til deres kunder. 

Ydermere betragtes udlån til bankens kunder ikke som værende aktiver af høj kvalitet, da disse 

ikke er likvide og dermed ikke umiddelbart og øjeblikkeligt kan tilbagekaldes. Ligeledes eksisterer 

der ikke en likvid markedsplads for normale banklån. Bankerne kan derfor ikke blot udlåne de me-

get likvide indlån, for at leve op til LCR, men er tvunget til at foretage andre investeringer, der be-

tragtes som HQLA. Ovenstående begrænser samlet bankerne i at lave traditionel bankforretning. 

5.1.5 Opsummering 

Kapitaldækningsreglerne er ændret ved, at en større andel af minimumskapitalen skal udgøres af 

ren kernekapital i Basel-III ift. Basel-II. Yderligere øges risikovægten på aktiverne formentlig hårde-

re fremadrettet. Dette er især tilfældet for kreditrisiko, hvilket gør det mindre attraktivt end før at 

have risikable udlån på bankernes bøger. Dette leder, alt andet lige, til tabt afkast for bankerne. 

Generelt set, jo mere risikofyldte aktiver bankerne holder, desto mere kapital skal sættes til side for 

at leve op til reguleringen, hvilket vil øge nævneren i ROE. Tilsvarende bliver ’risikofrie’ investerin-

ger ikke påvirket, hvilket øger attraktiviteten på disse lavt forrentede aktiver, der dermed mindsker 

disse aktivers fremtidige afkast yderligere. Gearingsbegrænsningen virker dog som en bagstopper 

for mængden af risikofrie aktiver, som bankerne kan holde. 

NSFR kræver at banken har en tilstrækkelig mængde stabil finansiering. Yderligere kræver LCR, 

at bankerne holder mere likvide aktiver af høj kvalitet (HQLA), der foruden lav præmie for illikvidi-

tet, lav kreditrisikopræmie og lav renterisikopræmie, der alt sammen mindsker afkastet, også pris-

sættes højere grundet højere efterspørgsel. Dette mindsker yderligere det forventede afkast på 

disse typer aktiver. 
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Gearingsbegrænsningen modvirker efterspørgslen en smule ved at sætte en bagstopper for hvor 

mange sikre aktiver banken må have i forhold til egenkapitalen, da gearingsbegrænsningen ikke 

benytter risikovægte, og dermed behandler et højrisikofyldt og et lavrisikofyldt aktiv ens. 

Indeståender fra privatpersoner har en høj værdi i reguleringsøjemed, da de betragtes som stabil 

finansiering. Dette betyder, at der formentlig vil komme høj konkurrence om disse, hvilket alt andet 

lige presser rentemarginalen. Bankerne vil nødigt videregive de nuværende negative renter til de-

res indlånskunder i frygt for at miste dem. Fremadrettet tvinges bankerne ligeledes til at videregive 

dele af fremtidige rentestigninger til indlånskunderne, for at sikre kundeforholdet i højere grad end 

før Basel-III. 

Herudover vil complianceomkostninger stige som følge af øget regulering, hvilket vil lede til et pres 

på indtjeningen og dermed ROE. 

Overordnet set vil reguleringen påvirke ROE negativt ved højere complianceomkostninger, lavere 

afkast grundet lavere risiko og øget konkurrence, hvor sidstnævnte især vil presse indlånsmargina-

len. Dette sammenholdt med en øget mængde egenkapital forværrer alt sammen ROE. 

Flere banker er allerede mere eller mindre compliant med Basel-III, hvorfor dele af ovenstående 

analyse allerede har manifesteret sig i ROE. Dog er ovenstående analyse stadig yderst relevant, 

da det dels forklarer hvor banker, der endnu ikke lever op til Basel-III, er på vej hen, samt hvilke 

spilleregler bankerne p.t. står overfor. Sidstnævnte er yderst vigtigt til vurderingen om ROE frem-

adrettet forventes at kunne overstige afkastkravet på sigt. 

5.2 Økonomisk vækst 

(Brydensholt, 2016) 

To af Danmarks førende eksperter forklarer begge i deres interview vigtigheden af samfundsøko-

nomien for værdien af bankaktier, herunder i særdeleshed udviklingen i BNP. Bankers indtjenings-

evne afspejler lokaløkonomiens tilstand. BNP vækst påvirker i høj grad bankers indtjeningsevne, 

primært gennem størrelsen af tab på lån og hensættelser til tab på lån. Dette afsnit har til formål 

først at beskrive Europas økonomiske forfatning primo 2016. Herefter analyseres sammenhængen 

mellem bankers indtjening og realvækst i BNP. 

”Basalt set er det hensættelser og tab på lån, der er BNP afhængigt, som er de helt store ud-

svingsfaktorer for banker. Banker er generelt set et spejlbillede af samfundsøkonomien” 

Jesper Brydensholt, BankInvest 

 



Side 61 af 136 
 

Bruttonationalproduktet er et mål for værdien af et lands samlede produktion af varer og ydelser 

fratrukket værdien af anvendte råvarer. Den økonomiske vækst i et land forklares typisk som ud-

viklingen i BNP (Mishkin, 2016). 

5.2.1 Den europæiske økonomi – status og udsigt 

Midt i krisen i november 2008 udarbejdede Kommissionen for de Europæiske Fællesskaber en 

europæisk økonomisk genopretningsplan, hvis overordnede formål var at undgå en dyb recession i 

Europa. Presset på beskæftigelsen og efterspørgslen af varer og tjenester skulle modstås ved at 

stimulere forbrug og investeringer. Planen var kort sagt en konjunkturudjævnende indsats gennem 

støtte af Europas realøkonomi. Kommissionen har siden udarbejdet rapporter vedrørende Europas 

økonomi. Der er to årsager til at planen nævnes: For det første refereres der i dag godt 7 år efter 

planens udarbejdelse stadig til genopretningen af den europæiske økonomi i både kommissionens 

rapporter og i nyhedsmediers kommentarer vedrørende den europæiske økonomi. For det andet 

understreger planen vigtigheden af først og fremmest, at få genetableret et stabilt og pålideligt 

bankvæsen, for at komme ud af krisen. 

Den europæiske økonomi og den europæiske banksektor er afhængige af hinanden. Uden en ef-

fektiv banksektor til at nedbringe finansielle friktioner og distribuere kapital rundt, vil samfundsøko-

nomien stagnere eller i værste fald kollapse. Uden en solid samfundsøkonomi vil investeringsly-

sten falde og tab på lån vil stige, hvilket vil svække indtjeningen i banksektoren (Basel Committee, 

2009). 

I Kommissionen for de Europæiske Fællesskabers seneste rapport vedrørende Europas økonomi, 

beskrives genopretningen af den europæiske økonomi som kontinuerende, men ikke i imponeren-

de fart. Den træge fart af genopretningen er skuffende, da den europæiske økonomi har fået et 

’dobbelt skub’ fremad. Energipriser er faldet grundet olieprisens kollaps. Dette svækker selvfølgelig 

olieeksporterende landes BNP, men dette trumfes klart af faldende energipriser, der primært øger 

privatforbruget. Råvarepriser er generelt faldet i 2015, hvilket stimulerer både privatforbruget og 

nettoeksporten, idet priserne på eksporterede varer ikke er faldet i takt med priserne på import af 

råvarer. Det øgede privatforbrug er den primære driver bag den seneste tids genopretning. Det 

andet positive skub er, at ECB siden marts 2015 har ført quantitative easing (European Commission, 

2016). Dette er en ukonventionel form for pengepolitik, der bruges til at stimulere den europæiske 

økonomi i det nuværende lavrenteniveau. Kort fortalt er quantitative easing centralbankers køb af 

langfristede aktiver såsom statsobligationer. Herved frigives midler til økonomien. Yderligere stiger 

efterspørgslen og dermed prisen på de tilbageværende obligationer, hvorved den længereløbende 

rente falder. Begge effekter sænker de finansielle friktioner ved altså at holde finansieringsomkost-
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ninger nede, hvilket stimulerer investeringer og dermed øger den samlede efterspørgsel efter varer 

og tjenester (Mishkin, 2016). De finansielle friktioner er i forvejen sænket grundet den negative rente 

introduceret i juni 2014. Yderligere har effekten af negative renter og quantitative easing svækket 

Euroen og holdt denne svag, hvilket har styrket nettoeksporten (European Commission, 2016). 

Udsigten for realvækst i BNP i 2016 ser flygtig og usikker ud. Siden årsskiftet har der været et 

massivt dyk i europæiske aktiemarkeder, hvor i særdeleshed bankaktier er ramt hårdt. Hvis dette 

prisfald på aktiemarkederne manifesterer sig i manglende tillid fra privatpersoner og erhvervslivet, 

vil det svække væksten i 2016. Emerging markets økonomier, især Kinas, der i 2015 stod for ca. 

25 pct. af Eurozonens eksport, afmattes. Dette vil ramme eksporterende virksomheder. Hvad der 

forventes at bevare væksten og genoprettelsen i Europa i 2016 er den stadigt lave oliepris, en 

yderligere stimulerende pengepolitik og slutteligt kan flygtningekrisen have en moderat stimuleren-

de effekt på den europæiske økonomi (European Commission, 2016). 

Genopretningen af den europæiske økonomi går trægt, set i forhold til tidligere økonomiske genop-

retninger efter kriser og set i forhold til andre udviklede økonomiers genopretning siden finanskri-

sen (European Commission, 2015). I EU i 2016 forventes realvæksten i BNP at stige til 1,9 pct. mod 

1,5 pct. i 2015. Altså er prognosen positiv – men ikke overvældende positiv. Prognosen er stærkt 

afhængig af, at investeringerne i Europa returnerer til et mere normalt niveau. Indtil nu har investe-

ringer været undvigende og følsomme over for de risici, der hersker i verdensøkonomien. Usikker-

heden forbundet med de ovennævnte forecasts er enorm grundet den skrøbelige verdensøkonomi 

(European Commission, 2016). Det er altså tydeligt, at den europæiske økonomi ikke har genvundet 

sig siden finanskrisen og stadig er i genopretningsfasen. Væksten i 2015 var træg og forventnin-

gen til 2016 er marginalt højere, men stadig træg. 

Figur 15: Udvikling i BNP 

Kilde: Bloomberg; egen tilvirkning 
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Figuren ovenfor viser udviklingen i BNP i absolutte realtal og som årlig realvækst i BNP regnet 

hvert kvartal (søjlerne). Den gennemsnitlige årlige realvækst (CAGR) i BNP, herefter benævnt 

’økonomisk vækst’, i perioden primo 2005 til Q1 2016 er 1,02 pct. 

2008 og 2009 var præget af økonomiske tilbageslag fra finanskrisen nævnt i afsnit 4.3.1. Dette 

afspejledes i en negativ årlig økonomisk vækst, der nåede sit laveste niveau i Q1 2009 på -5,4 pct. 

relativt til Q1 året før. Den negative årlige vækst i løbet af 2012 og starten af 2013 var præget af 

den europæiske gældskrise nævnt i afsnit 4.3.1 prognosen for årene 2016 og 2017 ligger i niveau-

et 1,9 pct. og 2 pct. 

5.2.2 Effekten af økonomisk vækst på bankernes indtjening 

Realvækst i BNP er som nævnt indledningsvist blandt de mest afgørende faktorer for værdien af 

bankaktier. Primært påvirker økonomisk vækst bankers indtjeningsevne gennem hensættelser og 

tab på lån. Bankers indtjening er generelt meget konjunkturfølsom og er i særdeleshed påvirket af 

recessioner. Effekten af økonomisk vækst på bankers indtjeningsevne er stærkere i recessioner 

end i normale økonomiske tilstande. 

Nettorenteindtægt 

Som nævnt i afsnit 2.5.1 udgøres nettorenteindtægter af indtægter på udlån og omkostninger på 

indlån. Indtægter på udlån udgøres af et vægtet gennemsnit af alle udstedte lån. Heri indgår altså 

alle ny-udstedte lån. Antallet af ny-udstedte lån er en funktion af bl.a. økonomisk vækst (Bolt m.fl., 

2012). Det forventes at økonomisk vækst påvirker antallet af nye lån positivt, da økonomisk vækst 

hænger sammen med øgede investeringer og øget offentligt og privat forbrug, der alt sammen kan 

finansieres gennem udlån fra banker (Berger & Udell, 2004; Calza m.fl., 2006 og Kok Sørensen m.fl., 

2009). Albertazzi & Gambacorta (2009) finder ligeledes en signifikant positiv sammenhæng mellem 

økonomisk vækst og nettorenteindtægter. Den økonomiske fortolkning er simpel: Forbedrede øko-

nomiske tilstande øger efterspørgslen efter udlån for privatpersoner og virksomheder, og samtidigt 

forbedres låneres økonomi, hvilket har en positiv effekt på indtjeningen i traditionel bankforretning.  

Effekt af økonomisk vækst  Positiv for bankens indtjening 

 

Hensættelser til tab og tab på lån 

Albertazzi & Gambacorta (2009) undersøger sammenhængen mellem hensættelser og diverse 

makroøkonomiske faktorer. Hensættelser og økonomisk vækst har negativ sammenhæng (følger 
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Salas & Saurina, 2002 og Laeven & Majnoni, 2003). Altså vil økonomiske vækst medføre færre hen-

sættelser til tab. 

Denne sammenhæng undersøges ligeledes af Bolt m.fl. (2012), der tillader asymmetriske effekter i 

løbet af konjunkturcyklussen. Nærmere bestemt blev sammenhængen undersøgt ved alvorlige 

recessioner og ved normale omstændigheder. Undersøgelsen afslørede at den negative sammen-

hæng mellem hensættelser og økonomisk vækst var større i perioder med alvorlig recession. I 

recessioner falder indtjeningsevnen for virksomheder, hvorfor der vil være flere defaults på lån. 

Antallet af dårlige lån vil altså falde med økonomisk vækst (Bolt m.fl., 2012). En skræntende øko-

nomi svækker låneporteføljen og øger sandsynligheden for default hvilket reducerer bankers ind-

tjening (Gambacorta & Mistrulli, 2004). 

Et fald i BNP fører overordnet til stigning i hensættelser, og denne effekt forstærkes i perioder med 

alvorlig recession. Omvendt vil realvækst i BNP føre til færre hensættelser. 

Effekt af økonomisk vækst  Positiv for bankens indtjening 

 

Indtægter relateret til gebyrer, kommissioner og kapitalforvaltning 

Som nævnt i afsnit 2.5 genererer europæiske storbanker indtjening gennem diverse serviceydelser 

vedrørende traditionel- og investeringsbankforretning og gennem gevinst og tab vedrørende kapi-

talforvaltning. Denne indtægtskildes konjunkturfølsomhed er markant mindre end den er for netto-

renteindtægter og hensættelser (Bolt m.fl., 2012). 

Effekt af økonomisk vækst  Neutral for bankers indtjening 

5.2.3 Opsummering 

Som indledningsvist citeret er bankers indtjeningsevne stærkt afhængig af konjunkturerne i lokal-

økonomien – herunder i særdeleshed økonomisk vækst. Økonomisk vækst har positiv indflydelse 

på bankers indtjeningsevne, primært grundet formindskede hensættelser til tab, men også grundet 

øgede nettorenteindtægter.  

Europas økonomiske situation er på nuværende tidspunkt ikke stærk. Europas økonomi er stadig i 

genopretningsfasen efter finanskrisen. Denne genopretning har været langsom og træg. Den træ-

ge økonomiske vækst er bekymrende, da lave råvarepriser (især oliepriser) og ’quantitative easing’ 

begge p.t. stimulerer økonomien positivt. Med andre ord er det altså lave omkostninger (råvare og 

finansiering), der driver den smule vækst, der har været. 
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Prognoserne er ganske vist positive for den nærmeste fremtid, men disse hviler på et krav om, at 

især investeringer i Europa stiger. Investeringer er i høj grad følsomme over for verdensøkonomi-

en, som p.t. er usikker. Usikkerheden i verdensøkonomien kan primært tilskrives afmatning af 

emerging markets økonomier, i særdeleshed Kinas. Derudover risikerer det massive fald i Europas 

aktiemarkeder siden årsskiftet at manifestere sig i mistillid og svække Europas økonomi. 

Økonomisk vækst har en klar positiv effekt på bankers indtjeningsevne. Om end prognoserne for 

økonomisk vækst er let positiv, kan det, grundet Europas usikre økonomiske situation, ikke kon-

kluderes med sikkerhed, at bankers indtjeningsevne vil stige i nærmeste fremtid. 

5.3 Renteniveauet  

(Finansrådet, 2014) 

Som nævnt i afsnittet om økonomisk vækst er formålet med en lempelig pengepolitik basalt set, at 

lade prisen på penge falde således, at det er billigere at låne til nye investeringer og øget forbrug. 

Målet med den lempelige pengepolitik i Europa, er således at skabe positiv vækst i økonomien. 

Et fald i renteniveauet til usædvanligt lave og vedvarende niveauer, kan dog have negative følge-

virkninger for den finansielle stabilitet, hvilket derfor kan modstride hensigten med en rentenedsæt-

telse. Den største negative følgevirkning er destrueringen af bankernes indtjeningsevne ved at 

indsnævre bankernes rentemarginal. Dette skyldes basalt set, at bankerne ikke er villige til at vide-

regive de negative renter til indlånerne med frygten for, at miste et betydeligt antal kunder (Genay 

and Podjasek 2014, Hannoun 2015). 

Faktum er, at rentemarginalerne er indsnævret betydeligt over de sidste par år. Fald i de lange 

renter, bl.a. grundet quantitative easing, reducerer yderligere indtjeningen fra varighedstransforma-

tionen. 

 

”Rentemiljøet har de seneste år nærmet sig et niveau omkring 0 pct. Det har presset bankernes 

indtjeningspotentiale via rentemarginalen nedad, da muligheden for at sætte indlånsrenterne 

yderligere ned er begrænsede, ligesom en del udlån er bundet op på de lave pengemarkeds-

renter”  

Niels Storm Stenbæk, Cheføkonom Finansrådet  
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5.3.1 Forskellige typer nøglerenter 

Som det blev vist i balancen i afsnit 2.4, har bankerne flere forskellige måder at finansiere sig på 

(fundingkilder). De tre primære fundingkilder består af 1) indlån fra kunder gennem kundernes ind-

lånskonti, 2) lån fra andre banker og 3) lån fra centralbanker. Andelen af hver finansieringskilde vil 

variere alt efter hvilken bank, der betragtes. Jo mere traditionel bankforretning der drives, jo højere 

andel indlån fra kunder vil banken have. Indlån fra kunder er den største fundingkilde for bankerne 

i SX7P. For de 46 europæiske banker viste passivsiden i den generaliserede balance, at 38 pct. af 

bankernes samlede funding stammer fra indlån, mens 13 pct. stammer fra andre banker og cen-

tralbanker og 4 pct. fra anden kortløbende finansiering. Grundet de forskellige fundingkilder der 

flere renter, som er værd at betragte. I det følgende vil renterne på de forskellige fundingkilder blive 

betragtet. 

Centralbankernes rente 

Centralbankers primære rolle er at føre valuta- og pengepolitik i et land eller i en gruppe af lande 

med fælles valuta, som den Europæiske Central Bank (ECB) gør i Eurozonen. De primære opga-

ver for ECB, er at sørge for stabil inflation, stabilisere konjunkturen og valuta og generelt sikre en 

sund finansiel sektor i Europa. ECB fungerer således også som bankernes bank, og har derfor 

afgørende indflydelse på bankernes fundingomkostninger. Når bankerne ikke kan finansiere sig 

gennem indlån fra deres kunder eller andre banker, kan de alternativt benytte sig af lån fra central-

banker. Den rente bankerne betaler for at låne kortvarigt i ECB kaldes refinansieringsrenten (refi-

renten) (European Central Bank, 2016). 

Interbank-renter 

Mens ECB’s refi-rente udtrykker renten mellem ECB og den enkelte bank, så udtrykker Euribor 

den rente bankerne tilbyder hinanden for at låne indbyrdes over en given tidshorisont. Tilsvarende 

udtrykker Eonia den rente bankerne usikret kan låne af hinanden til over et døgn. Der er en stærk 

korrelation mellem ECB’s renter og interbank-renterne, da essensen af ECB’s pengepolitikker net-

op er at stimulere likviditeten på interbank-markedet (European Central Bank, 2002). 

Euribor  

Euribor er en daglig referencerente publiceret af ’European Money Market Institute’. Euribor er 

forkortelsen for ’Euro Interbank Offered Rate’ og er baseret på den gennemsnitlige rente panel-

bankerne i Eurozonen tilbyder hinanden for at låne usikret med en given løbetid til andre panel-

banker.  
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Panel-bankerne er de banker med størst forretningsomfang i Eurozonen, og består p.t. af 21 ban-

ker fra EU samt 2 banker uden for EU men med høj aktivitet i Eurozonen. I beregningen af Euribor 

er de 15 pct. laveste og 15 pct. højeste renter fjernet før gennemsnittet fra de resterende renter 

beregnes. Euribor har eksisteret siden euroen blev introduceret i 1999 og findes i dag som 1 og 2 

ugers samt 1,2,3,6,9 og 12 måneders. 3 og 6 måneders Euribor er de hyppigst anvendte referen-

cerenter (Euribor-rates, 2016a og European Money Markets Institute, 2016b). 

Eonia 

Eonia er en forkotelse for ’Euro Overnight Index Average’. Eonia er dermed 1-dags interbank- ren-

ten for Eurozonen. Det vil sige den rente bankerne betaler hinanden for at låne usikret i et døgn 

(European Money Markets Institute, 2016c). 

I modsætning til Euribor, som beregnes ud fra panel-bankernes skøn, beregnes Eonia af faktiske 

markedstransaktioner. Herudover varetager ECB opgaven for beregningen af Eonia. Eonia bereg-

nes som et vægtet gennemsnit af alle 1-dags usikrede lånetransaktioner mellem panel-bankerne 

(European Banking Federation, 2013 og Euribor-rates, 2016a og 2016b). 

Samlet udgør ovenstående tre beskrevne renter de korte europæiske nøglerenter. Nøglerenterne 

er vist i grafen nedenfor. 

Figur 16: Udvikling i europæiske nøglerenter 

Kilde: Bloomberg og ECB; egen tilvirkning. 
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Som figuren viser, er der høj sammenhæng mellem de tre nøglerenter, der i dag befinder sig på et 

historisk lavt niveau. De sidste 4 år har interbankrenterne været under 1 pct. og pr. 31-12-2015 er 

ECB Refi rente, Euribor 3M og Eonia på hhv. 0,05 pct., (-) 0,13 pct. og (-) 0,13 pct.  

Euribor vs. Eonia 

De to ovenfor nævnte interbank renter kan anvendes som en god indikator til at udlede kreditrisi-

koen i banksektoren, også kaldet ’Euribor overnight indexed swap spread’ (Euribor-OIS-spread). 

Euribor-OIS-spread regnes som forskellen mellem en given Euribor rente, eksempelvis 3 måne-

ders Euribor og den tilsvarende 3 måneders Eonia-swap-rente. 

3 måneders Eonia-swap-renten beregnes som en ’plain vanilla’-renteswap, hvor der udveksles en 

fast rente mod en variabel. I dette tilfælde vil løbetiden være 3 måneder. Den variable rente be-

stemmes af udviklingen i Eonia og vil dermed variere dagligt. Den faste rente bestemmes ved ind-

gåelse af swapkontrakten og vil per definition være fast gennem hele løbetidsperioden. Den faste 

rente er den ’fair’ rente, der kræves for at værdien af swap’en ved indgåelse er lig 0. Der er der-

med taget højde for forventede rentestigninger og rentefald i Eonia. Ved udløb betales nettofor-

skellen mellem den faste rente og den variable rente ganget med hovedstolen. Har den variable 

rente, dvs. Eonia, ganget med hovedstolen været lavere end den faste rente ganget med hoved-

stolen, så overføres nettobeløbet til modtageren af den faste rente og vice versa. Det er en afgø-

rende pointe, at der i denne type renteswap-kontrakt udelukkende udveksles netto-cash flow og 

ikke hovedstol. Dette er grunden til, at Eonia-swap-renten betragtes som værende tæt på risikofri. 

Den eneste kreditrisiko swap’en indebærer, er det mulige tilgodehavende krav på nettorentebeta-

lingerne fra modparten (FBE, 2008). 

Nedenstående figur illustrerer swapkontrakten. 

Figur 17: Swap-kontrakt 

Egen tilvirkning. 
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Forskellen mellem 3 måneders Euribor og 3 måneders Eonia-swap-renten, er således forskellen 

mellem den rente de europæiske banker er villige at låne til hinanden over en 3 måneders periode 

og den tilsvarende 3 måneders ’risikofrie’ rente. 

I begge tilfælde vil betalingen foregå efter 3 måneder. Dog hvis banken, der har optaget lånet, går 

konkurs efter 2,5 måned, er den afgørende forskel mellem Euribor og Eonia-swap renten, at långi-

ver ved Euribor i værste tilfælde vil kunne miste både hovedstol og renter, hvorimod man ved en 

Eonia-swap maksimalt vil kunne miste tilgodehavende renter, og ikke hovedstolen, da den ikke 

udveksles (Forex-profiteer, 2012). Dermed kan forskellen mellem 3 måneders Euribor og 3 måne-

ders Eonia-swap betragtes som en god proxy for kreditrisiko mellem bankerne. Nedenstående 

figur viser udviklingen i Euribor-OIS-spreadet fra 31-12-2004 til 31-03-2016. 

Figur 18: Euribor-OIS-spread 

Kilde: Bloomberg; egen tilvirkning. 

Proxy’en for kreditrisiko i banksektoren kan forklares med andre ord: Hvis bankerne er trygge ved, 

at de får deres penge tilbage fra de banker de udlåner til, vil de forlange tæt på den samme rente 

for et 3 måneders interbanklån som den faste rente på en 3 måneders Eonia-swap-kontrakt. Her-

udover indregnes der i Euribor-renten også den mistede værdi af ikke at have rådigheden over 

hovedstolen i 3 måneder. Dette er et udtryk for likviditetsrisiko og er størst i krisetider, hvor der er 

større sandsynlighed for, at bankerne pludselig skal udbetale store summer penge (Linzert & 

Schmidt, 2007). Banker vil således sætte større summer penge til side i et stresset markedsscena-

rie. Et større spread mellem Euribor og Eonia-swap renten vil dermed også indikere tendenser 

med likviditetsunderskud, som stammer fra bankernes usikkerhed omkring nærtstående likviditets-

forhold. 
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Ovenstående graf illustrerer således, at den interne kreditrisiko mellem bankerne i øjeblikket er 

meget lav relativt til tidligere perioder med stress. Før finanskrisen fluktuerede spreadet omkring 10 

basispunkter. Under finanskrisen toppede spreadet i 2,07 pct., hvorefter det faldt til omkring 0,30 

pct. i slutningen af 2009 frem til midt 2011. Under den europæiske gældskrise steg spreadet igen 

til 1 pct. De seneste knap 4 år har spreadet været lavt og stabilt omkring 10-15 basispunkter. 

5.3.2 Kundernes indlåns-/udlånsrente 

Af to årsager er nøglerenterne i de fleste europæiske lande tæt forbundet til den rente, bankkun-

derne modtager på deres indlånskonti og betaler på deres korte udlån. Den rente forbrugeren op-

når på sin opsparingskonti, er i de fleste tilfælde lavere end nøglerenterne. Forskellen er, hvad der 

kaldes bankens indlånsmarginal. Når eksempelvis Euribor-renten falder, så falder den rentemargi-

nal banken tjener alt andet lige. Dette betyder, at når Euribor-renten falder, så vælger banken ofte 

at sænke den rente, de betaler deres kunder på deres indlånskonti og vice versa. Dette sker dog 

oftest med en forsinkelse. Der er dog en undtagelse for hvor langt bankerne vil lade kundernes 

indlånsrente følge med ned, nemlig når nøglerenterne rammer negative niveauer. Dette skyldes, at 

bankerne nødigt vil lade sine kunder betale for, at have penge stående i banken, af frygt for at mi-

ste dem (Randow & Kennedy, 2016). Hvis banken mister vigtige fundingkilder kan det have alvorlige 

konsekvenser for bankerne. Især private indlånskunder værdsættes, som nævnt tidligere, højt i 

reguleringsøjemed. 

Ovenstående betyder, at banker i situationer med negative renter i interbank-markedet og i cen-

tralbankerne direkte oplever tab grundet negative indlånsmarginaler. Bankerne betaler herved en 

højere rente til indlånere (0 pct.), end de selv modtager for at placere pengene i interbank-

markedet eller i centralbankerne.  

Tilsvarende til indlånsrenten er den rente bankkunderne betaler for deres lån optaget i banken (ud-

lånsrenten) også forbundet med nøglerenterne. Stiger nøglerenterne, så stiger bankens låneom-

kostninger, hvilket smitter af på kundernes udlånsrente, da bankerne så vidt muligt vil holde en 

nogenlunde konstant udlånsmarginal. Udviklingen i nøglerenterne, herunder især Euribor, er altså 

en god indikator for renteniveauet i Europa (Euribor-rates, 2016a).  

Ovenstående aspekt indikerer, at i tider hvor bankerne ikke kan tjene på indlånsmarginalen, øges 

afhængigheden af indtjeningen fra udlånsmarginalen. Dette øger konkurrencen for udlån blandt 

bankerne, hvilket alt andet lige presser udlånsrenten (Borio m.fl., 2015). Dermed sættes en væsent-

lig begrænsning for hvor meget bankerne kan tjene på deres udlånsmarginal. 
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5.3.3 Rentens effekt på bankernes indtjening 

Bankernes indtjening bliver både direkte og indirekte påvirket af rentestigninger. Den direkte effekt 

udspringer af bankernes til tider enorme pengebeholdninger. Forrentningen af denne beholdning 

afhænger af det generelle nøglerenteniveau. En rentestigning har derfor en direkte positiv effekt på 

bankens indtjening, såvel som et rentefald har direkte negativ effekt. 

Som nævnt i afsnit 2.5 genererer bankerne en stor del af indtjeningen via den marginale rentefor-

skel fra hhv. udlånsmarginalen og indlånsmarginalen. Dette summer sammen til bankernes netto-

rentemarginal. Når renterne stiger, så stiger rentemarginalen alt andet lige, hvilket medfører øget 

indtjening for banken. Derfor ser man ofte stigninger i bankaktier, når renterne stiger, eller når der 

er tale om renteforhøjelser, og modsat ser man ofte fald i bankaktierne, når der er tale om faldende 

renter (Investopedia, 2016d). Dog gør konkurrence jf. afsnit 6.4.1, at bankerne bliver nødt til at lade 

kundernes rente følge med udviklingen.  

Demirgüc-Kunt og Hurzinga (1999) konkluderer at høje realrenter er forbundet med højere rente-

marginaler og bedre indtjeningsevne i banksektoren. Dette er især gældende i udviklede lande, 

hvor indeståender i banken oftest forrentes til under markedsrenten. Albertazzi og Gambacorta 

(2009) har ligeledes fundet en signifikant sammenhæng mellem nettorenteindtægter og rentekur-

vens hældning. Herudover fandt de en sammenhæng mellem hensættelser til tab og niveauet i de 

korte renter. Dette bekræftes af Bolt m.fl. (2012). 

Jo tættere den gennemsnitlige forrentning på bankernes rentebærende aktiver er forbundet til lan-

ge renter (længerevarende udlån, lange obligationer, rentederivater) relativt til den gennemsnitlige 

forrentning på dens rentebærende forpligtelser (indlån, lån i interbank-markedet og centralbanker, 

osv.), desto mere vil en stejl rentekurve øge rentemarginalen (English, 2012 og Alessandri & Nelson, 

2014). Dette afspejles i afkastet fra varighedstransformation, hvor der basalt set tages imod korte 

indlån og udbydes lån af længere løbetid. Hvis rentekurven har en stejl og positiv hældning vil der 

alt andet lige skulle betales mindre på de korte indlån og modtages mere på de længerevarende 

udlån. 

Ud over den positive virkning på bankens indtjening gennem rentemarginalerne og varighedstrans-

formation, hvor der basalt set tages imod korte indlån og udbydes lån af længere løbetid, er der 

også nogle negative virkninger fra en rentestigning. 

Alt andet lige, vil højere renter øge hensættelser til tab, som følge af at gældsbyrden for låntagere 

bliver større, hvilket øger sandsynligheden for at låntagere går konkurs. Herudover påvirkes ban-
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kens kapitalforvaltningsaktiver (obligationer, aktier, ejendomme) negativt af stigende renter, der 

medfører fald i markedsværdien og dermed tab (Demirgüc-Kunt & Hurzinga, 1999). 

Påvirkningerne på bankernes indtjening af renteændringer er større jo lavere renteniveauet er. 

Dvs. effekten fra påvirkningen af renteændringer på bankens indtjening falder i tak med stigningen 

i renteniveauet, hvilket betyder et ikke-lineært forhold mellem udviklingen i renteniveauet og ban-

kens indtjeningsevne (Borio m.fl., 2015). 

Over tid vil usædvanligt lave renter og en usædvanligt flad rentekurve direkte forværre bankernes 

indtjeningsevne.  

Som Figur 12 viser, har renteniveauet for europæiske nøglerenter været under 1 pct. de sidste 4 

år, og ligger p.t. på et historisk lavt niveau under 0 pct. at udsædvanligt lave renter er ekstra skade-

ligt for bankernes indtjening eksemplificeres ved, at Danske Bank i 2015 mistede 2 mia. kr. alene 

på at have kundernes penge stående i nationalbanken. Dette skal ses i forhold til deres samlede 

overskud i 2015 på 13,1 mia. (Berlingske Business, 2016 og Randow & Kennedy, 2016). 

Nedenfor vil overordnede dele af bankens resultat- og balanceposter, der har en afgørende effekt 

på bankens indtjeningsevne, og som påvirkes af renteændringer, blive gennemgået og analyseret 

for bedre at kunne besvare, hvilken samlet effekt renteniveauet har på bankens indtjeningsevne. 

Nettorenteindtægt 

Som det blev vist i afsnit 2.5 består størstedelen af SX7P-bankernes indtjening af nettorenteind-

tægter, som bliver skabt fra bankernes evne til at genere positiv rentemarginal. Både renteniveauet 

og hældningen på rentekurven er positivt forbundet med nettorenteindtægter, som nævnt ovenfor. 

Jo højere renteniveau, desto større rum eksisterer der for en større rentemarginal. Tilsvarende vil 

et lavt renteniveau indsnævre rentemarginalen som forklaret ovenfor. 

Herudover er en mindre del af bankernes passivside finansieret af egenkapital, som naturligvis 

ikke bærer nogen rente. For de 46 SX7P-banker er der samlet tale om 6 pct. egenkapital. Selvom 

dette ikke er nogen stor andel betyder dette, alt andet lige, at de rentebærende aktiver, der er fi-

nansieret af egenkapitalen, udelukkende vil påvirkes negativt af faldende renter. Tilsvarende vil der 

være en positiv effekt af stigende renter. 

Effekt af stigende rente  Positiv for bankens indtjening 
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Renteafdækning  

At afdække renterisiko er vigtigt for banker. Dette gøres i stort omfang gennem renteswaps. Da 

bankernes forpligtelser typisk har kortere løbetid end aktiverne, har bankerne typisk større ekspo-

neringer i renteswaps, hvormed der betales fast rente og modtages variabel - også kaldet ’pay-

erswaps’. 

Dette betyder at stigende renter, der stiger mere end hvad forwardrenten indikerer, vil resultere i 

gevinst på værdiansættelse af sådanne finansielle instrumenter, som afdækker mod stigende ren-

ter. Tilsvarende vil en stejlere og stigende rentekurve have en positiv effekt på bankernes indtje-

ning gennem ’payerswaps’ 

Effekt af stigende rente  Positiv for bankens indtjening. 

 

Værdien af kapitalforvaltningsaktiver 

Ved stigende renter vil der, som før nævnt, opstå tab på rentebærende værdipapirer, hvilket vil 

formindske værdien på bankernes balance og tabet indgå direkte i resultatopgørelsen. 

Effekt af stigende rente  Negativ for bankens indtjening 

 

Gebyrer & kommissioner 

Gebyrer & kommissioner er et vidt begreb, hvorfor det kan være svært at give en entydig sam-

menhæng mellem renteændringer og bankers indtjening. Dog vil højere renter, alt andet lige, sæn-

ke den samlede indtjening fra gebyrer & kommissioner. 

For den traditionelle bankforretning vil faldende renter betyde, at flere kunder ønsker at låne penge 

i banken. Dette medfører øgede gebyrer & kommissioner på udlånssiden. Gebyrer & kommissioner 

forbundet med denne type forretning er dog oftest meget lave. Derfor er effekten af faldende renter 

på mængden af lån ikke markant ift. bankens samlede gebyrer & kommissioner. 

Hvad angår kapitalforvaltningsaktiviteter, så vil lavere renter øge værdien på en lang række værdi-

papirer, hvilket vil presse det forventede fremtidige afkast nedad. Dette vil lede til jagt efter alterna-

tive afkast, hvilket kræver ekspertise fra bankverdenen. Hermed øges efterspørgslen efter kapital-

forvaltningsydelser. Ved faldende renter vil folk med overskydende likviditet, der ønskes investeret 

og forrentet til mere end de få procenter de traditionelle aktivklasser i øjeblikket tilbyder, efterspør-
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ge mere professionelle ydelser, for at opnå et højere afkast. Dette er forbundet med højere gebyrer 

som kompensation for brug af bankens kompetencer (Albertazzi & Gambacorta, 2009). 

Ligeledes vil lavere renter øge muligheden for, at en virksomhed kan låne penge til opkøb af en 

anden virksomhed, hvilket øger indtjeningen relateret til investeringsbankforretning grundet øget 

rådgivning i forbindelse med køb, salg og fusioner af virksomheder.  

Analogt til bankernes rentemarginal, eksisterer der et ikke-lineært forhold mellem renteniveauet og 

effekten på bankens profitabilitet gennem gebyrer & kommissioner. Dette skyldes, at jagten efter 

afkast intensiveres ved renteniveauer, som ligger under historiske gennemsnit (Borio m.fl., 2015). 

Effekt af stigende rente  Negativ for bankens indtjening 

 

Hensættelser til tab og tab på lån 

Alt andet lige vil sammenhængen mellem højere renter og til dels også en stejlere rentekurve være 

tæt forbundet med øgede hensættelser til tab. Der eksisterer dog to modsatrettede effekter på 

hensættelser til tab og tab på lån, som relaterer sig til renterne. 

På den ene side vil højere renter øge sandsynligheden for tab på de eksisterende variable lån 

grundet stigende gældsbyrder. På den anden side vil stigende renter forårsage mindre risikotag-

ning og dermed færre nye lån, hvilket burde mindske sandsynligheden for tab. Dog vil den første 

effekt opveje den anden, hvilket betyder at hensættelser til tab og tab på lån stiger med stigende 

renter (Borio m.fl., 2015). 

Effekt af stigende rente  Negativ for bankens indtjening. 

5.3.4 Opsummering 

Højere renter går hånd i hånd med højere indtjening såfremt den positive effekt fra en rentestig-

ning, i form af højere nettorenteindtægt og gevinster på afdækning, er større end de negative ef-

fekter fra tab på kapitalforvaltningsaktiviteter, gebyrer & kommissioner samt tab på lån og hensæt-

telser til tab. Dette forventes at være det generelle tilfælde, eftersom størstedelen af bankernes 

profit generelt kommer fra nettorenteindtægterne. 

Historisk har rentemarginalen været den vigtigste indtægtskilde for bankerne. Denne er blevet 

presset i bund, og det er svært at forestille sig, at denne kan stige uden stigende renter, med min-

dre bankerne øger deres beholdning af risikable udlån.  
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Skal den enkelte bank øge udlånene uden at øge risikoen, skal det være gennem rabatter og lave-

re renter end konkurrenterne, hvilket blot vil presse rentemarginalen yderligere ned. Yderligere er 

renterne nu så lave, at hvis bankerne skal tjene på at placere penge i obligationer, er de tvunget til 

at placere dem i lange fordringer, hvor risikoen naturligvis er større end korte 1-års obligationer. 

At usædvanligt lave renter direkte er skadeligt for bankernes indtjening, kan medføre en slags selv-

regulerende effekt, da renterne ikke vedvarende kan ligge på så lave niveauer som nu, hvis ban-

kerne skal overleve på sigt. Centralbankens rolle er som nævnt at skabe et stabilt finansielt system 

og stabilisere konjunkturen. Hvis renteniveauet vedvarende ligger hvor det gør nu, så vil bankerne 

år efter år miste enorme summer penge, hvilket vil betyde, at nogle banker i sidste ende kan blive 

truet på deres eksistens. Kommer én større bank i finansielle problemer, spredes usikkerheden, 

utrygheden og dårligdommen hurtigt til de andre banker. Dette er erfaringen fra finanskrisen, hvor 

der som vist tidligere forekom enorme udvidelser i spread’et mellem Euribor og Eonia-swap-renten. 

Dette Euribor OIS-spread udvidede sig markant efter krakket af Lehman Brothers. En udvidelse af 

spreadet skete ligeledes under den europæiske gældskrise. I dag er spreadet lavt, hvorfor der ikke 

anses at være nogen kredit- og likviditetsrisiko mellem bankerne. 

Som indledningsvist nævnt, er en stabil banksektor fundamentet for en bæredygtig økonomi med 

vækst og fremgang. Dette må betyde, at renteniveauet skal stige fra de nuværende niveauer, hvil-

ket vil påvirke indtjeningen positivt grundet forbedringen i rentemarginalen og afdækningsaktivite-

ter, og modsat negativt påvirke indtjeningen grundet tab på kapitalforvaltningsaktiver, lavere geby-

rer & kommissioner samt højere hensættelser og tab på lån. Hvorvidt den samlede effekt vil være 

positiv for bankens indtjening, afhænger naturligvis af hvilket af de positive hhv. negative aspekter, 

der påvirkes mest. Da størstedelen af SX7P-bankernes nettoomsætning genereres fra nettorente-

indtægterne vurderes de positive effekter fra en rentestigning at trumfe de negative.  

5.4 Teknologi 

(World Economic Forum, 2016) 

“We stand on the brink of a technological revolution that will fundamentally alter the way we 

live, work, and relate to one another. In its scale, scope, and complexity, the transformation will 

be unlike anything humankind has experienced before. We do not yet know just how it will un-

fold, but one thing is clear: the response to it must be integrated and comprehensive, involving 

all stakeholders of the global polity, from the public and private sectors to academia and civil 

society” 

World Economic Forum, 2016  
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Gennem tiden har tre industrielle revolutioner fundet sted. Den første industrielle revolution i 

1780’erne byggede på fremkomsten af vand- og dampkraft til at mekanisere produktion. Den an-

den revolution skete i 1870’erne og byggede på fremkomsten af elkraft til at skabe masseprodukti-

on. Den tredje revolution foregik omkring år 1970 og byggede på fremkomsten af elektronik og 

informationsteknologi til at automatisere produktionen. På nuværende tidspunkt er en fjerde revolu-

tion ved at bygge oven på den tredje – den digitale revolution. Den fjerde revolution er karakterise-

ret ved en fusion af teknologier, som sammen slører de ellers klare linjer mellem de fysiske, digita-

le og biologiske sfærer (World Economic Forum, 2016). 

(IBM, 2016) 

Citatet ovenfor viser den eksponentielle udvikling i forbruget af data. Tilsvarende viser figuren ne-

denfor, hvor hurtigt udviklingen i anvendelsen af ny teknologi er foregået. Disse pointer, kan være 

med til at forklare den ’hype’, der har været omkring emnet; digital disruption.  

Figur 19: Teknologisk udvikling – Hvad sker på 60 sekunder? 

(Smart Insights, 2016) 

Digital disruption er blevet et hot emne blandt topledelser i stort set alle industrier, da de til enhver 

tid vil undgå, at deres branche bliver ’Ubered’ eller ’Amazoned’.  

Virksomheder som Kodak og Blockbuster, er virksomheder, der begge var markedsledere på de-

res markeder, men hvor eksistensgrundlaget hurtigt forsvandt grundet nye udfordreres anvendelse 

“We create 2.5 Quintillion bytes, or 2.5 Exabytes of data each day – so much that 90% of the 

data in the world today has been created in the last two years alone” 

IBM 
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af ny teknologi. Af eksempler på nye måder at tænke på, som har båret frugt for nye udfordrere 

inden for de sidste 10-15 år, kan nævnes Facebook, der er blevet verdens største og mest popu-

lære medievirksomhed – endda uden at skabe noget indhold selv. Uber, er blevet verdens største 

’taxaselskab’ uden at eje en eneste taxa og AirBnb, er blevet verdens største overnatningsformid-

ler uden at eje en eneste ejendom.  

Nogle eksperter forudser, at nye teknologiske spillere vil stjæle de bedste kunder og stjæle de 

mest profitable forretningsområder inden for hver branche. De fleste topledere overvejer i stigende 

grad om de skal ignorere, opkøbe, samarbejde eller direkte konkurrere med de nye teknologidrev-

ne konkurrenter (The Economist, 2015).  

5.4.1 Fintech-virksomheder 

En af de mest fremhævede teknologiske udfordrere er dem, der fronter den multi-billion (1012) sto-

re banksektor – nemlig konkurrencen fra finansiel-teknologiske opstartsvirksomheder, kendt under 

betegnelsen fintech. Mere end 150 milliarder er blevet investeret i fintech-virksomheder inden for 

de sidste 5 år, hvilket har gjort det til det hotteste emne for venture fonde (The Economist, 2015). 

Successen for virksomheder som Facebook, Uber og AirBnb, kan lede til en frygt for, om fremti-

dens fintech-virksomheder kan blive verdens største formidler af eksempelvis lån, uden selv at 

have en bankbalance, som vi kender det i dag. Denne pointe udfoldes i næstkommende afsnit om 

socialt-kulturelle forhold, hvor koblingen mellem digitalisering og deleøkonomi, der muliggør disrup-

tion, forklares. 

Det estimeres at 4.000 virksomheder udfordrer bankerne på hver af bankernes finansielle service-

ydelser – eksempelvis betalingsløsninger, kredit og valutaveksling. 

(The Economist, 2015 s. 2) 

Selvom fintech-virksomheder på nuværende tidspunkt udgør mindre end 2 pct. af det samlede 

marked for bankforretning, så har der i den seneste tid været en stor mediedækning af emnet. Det-

te skyldes formentlig, at der inden for de sidste par år, har været ovenfor nævnte eksempler fra 

andre brancher på, hvor hurtigt forretningsområder kan blive overtaget af ny teknologi.  

Citibank var d. 27. og 28. januar 2016 vært for en fintech investorkonference i hhv. London og 

Stockholm, som ifølge Citibank er de to største fintech-byer i Europa. Talerne inkluderede fintech- 

“They all want to eat our lunch. Every single one of them is going to try” 

Jamie Dimon, CEO, J.P. Morgan  
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virksomheder, venture capital investorer, bankernes interne opkøbsafdelinger og digitale strategi-

ledere (Citibank, 2016b). 

Der var bred enighed blandt alle ovenstående grupper om, at de etablerede banker ikke har råd til 

at læne sig tilbage og se på fra sidelinjen, mens nye fintech-virksomheder melder sig ind i kampen 

om bankernes kunder. Dette specielt fordi det generelt vurderes, at kunne gå meget hurtigt med at 

kapre nye kunder, hvis først fintech-virksomhederne får foden indenfor (Citibank, 2016b). 

Relativt til andre industrier, hvor nye digitale indtrængere er vokset og har taget signifikante mar-

kedsandele på op til 45 pct. på et årti, som f.eks. i medie- og musikbranchen, så er truslen fra nye 

digitale spillere stadig på et meget tidligt stadie inden for banksektoren, hvor fintech-virksomheder 

p.t. har kapret sig 1-2 pct. af retail-bankmarkedet på globalt plan. Nogle mener den eksponentielle 

teknologiske udvikling kan føre til et skifte i markedsandelen fra banker til fintech-virksomheder på 

op til 15-20 pct. i 2020 (Citibank, 2016b). 

Værdien i fintech-virksomheder skabes gennem effektivisering, simplificering og høj transparens. 

Fintech-virksomheder vokser som de gør, da de ofte målretter sig mod en klientbase, der er un-

derserviceret af bankerne. Dette kunne være betalingsløsninger for meget små virksomheder (Citi-

bank, 2016b). Af fintech-virksomheder, der fokuserer på betalingsløsninger erfarede Citibank, at 

friktionsløse kundeoplevelser og underservicerede segmenter, som små og mellemstore virksom-

heder, var gennemgående fokusområder (Citibank, 2016b). 

5.4.2 Bankernes teknologiske udfordringer 

Manglende smidighed i infrastruktur er fremhævet i en undersøgelse foretaget af Adaptive Lab, 

hvor de har spurgt folk fra bankverden om, hvilke interne udfordringer bankerne står overfor. De 

mener, at bankernes nuværende teknologiske platforme er mainframes designet til en anden tids-

alder, hvor batch-jobs over natten, der kunne bogføre dagens betalinger til næste dag, var helt i 

orden (Haycock & Richmond, 2015). I dag er forventningen, at alt skal ske i realtid og helst på en 

mobiltelefon. Platformene har udviklet sig, men kæmper for at holde trit med tiden, samtidig med 

kompleksiteten er øget. Dette skyldes, ifølge undersøgelsen foretaget af Adaptive Lab, at banker-

nes forretningsmodeller ganske enkelt er for komplekse og spænder for bredt til, at det hele kan 

samles et sted. 
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(Haycock & Richmond, 2015 s. 79) 

Trods ovenstående manglende fleksibilitet, så er der et klart ønske fra folk i banksektoren om, at 

skabe forandring til at drive innovation. Der er dog en anden drivkraft til forandring, som altid skal 

prioriteres over innovation – hvilket er regulering. 

(Haycock & Richmond, 2015 s. 80) 

(Haycock & Richmond, 2015 s. 80) 

5.4.3 Opsummering 

Den digitale revolution er undervejs og er i gang med fundamentalt, at ændre måden mennesker 

interagerer på. Denne udvikling har medført, at flere brancher er blevet disruptet. Antallet af finan-

siel-teknologiske opstartsvirksomheder er eksploderet de sidste 5 år som følge af den digitale ud-

vikling. Fintech-virksomheder udbyder effektive, simple og transparente finansielle serviceydelser 

og målretter sig mod underservicerede bankkunder. Fintech-virksomheder kan bedre målrette de-

“In a bank like Lloyd’s or RBS you’ve got a myriad of systems and processes which have been 

joined up over multiple layers, customer segments and channels. Then you’ve got lots and lots 

of products. If you multiply all the segments by all the channels and by all the products, that’s a 

tremendous amount of complexity. This is compounded by the problem that you’ve only got a 

limited number of people who know about those systems” 

Anne Boden, CEO, Starling Bank 

“Depending which bank you talk to, they tell you that anywhere between 50% and 90% of their 

IT budget is being driven by regulatory changes. It makes change very difficult” 

Anonym bankdirektør 

“Big banks are spending half-a-billion to a couple of billion a year on maintaining those systems 

for regulatory purposes. So, imagine yourself in a big bank, the first thing you have to do is 

make sure you keep up with all the regulatory change. You may have to change those systems 

a hundred different times with a single change. Then you have to try and think about how you’re 

going to give the customer a great experience. But if those customers sit across those prod-

ucts, getting that experience to be consistent and clear is a huge job, it’s not easy. The banks 

are full of very, very clever people doing a great job. But what they’re dealing with is a huge 

amount of legacy which is very difficult to deal with” 

Anne Boden, CEO, Starling Bank 
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res service mod bankkunders behov, da de, modsat bankerne, ikke skal bruge enorme ressourcer 

på at opdatere alle systemer, når der eksempelvis er regulatoriske ændringer. 

Det er afgørende for banker, at de investerer massivt i innovative teknologiske løsninger, så fin-

tech-virksomheder ikke opnår et omfattende distributionsnet og kaprer for mange nuværende 

bankkunder. Dette vil være dyrt for banker. Omvendt, hvis bankerne får digitaliseret interne og eks-

terne processer, vil det effektivisere omkostningerne for bankerne markant. 

5.5 Social-kulturelle forhold 

I foregående afsnit blev digitalisering introduceret som den fjerde industrielle revolution. Den digita-

le revolution har katalyseret udbredelsen af deleøkonomi. Både den digitale revolution og udbre-

delsen af deleøkonomi påvirker i høj grad menneskers adfærd. 

5.5.1 Digitalisering 

Måden banken benyttes har ændret sig markant de senere år. Tidligere benyttede kunder sig af 

fysiske kanaler til bankanliggender. Kunderne mødte fysisk op i bankfilialer eller ringede til bank-

rådgivere. I dag ordnes bankanliggender i høj grad gennem digitale kanaler på computer eller 

smartphone med digitale penge (Accenture, 2015 og Bain, 2014). 

Figur 20: Procentvis udvikling i bankfilialer 

Kilde: European Banking Federation (2015); egen tilvirkning. 

Ovenstående figur viser at antallet af filialer er faldet markant siden 2012. Citatet nedenfor kombi-

neret med det markante fald i antallet af filialer i Europa de senere år, bekræfter at bankkunder 

efterspørger digitale løsninger i højere grad end fysisk service. 
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(McKinsey & Company, 2015 s. 18) 

Overgangen fra kontanter og checks til digitale penge er rodfæstet i det moderne samfund. En 

strøm af betalingsløsninger og metoder har øget anvendelsen af digitale penge. Fordelene ved 

digitale penge er bl.a. at omkostninger spares og hastigheden, hvormed penge overføres, øges. 

Overgangen bremses dog af psykologiske aspekter. 

(Citibank, 2016a s. 4) 

Kultur og menneskelig adfærd er afgørende for overgangen til digitale penge. 

(Citibank, 2016a  s. 4) 

Overgangen til digitale penge i Europa er globalt set langt fremme, med de nordiske lande længst 

fremme. (Citibank, 2016a). 

Udbredelsen af smartphones har i høj grad muliggjort udbredelsen af digitale penge. Ubers succes 

med et betalingssystem via smartphones og forudbetalingssystemer i cafeer eller restauranter, 

viser hvor nemt kunder skifter til nye digitale betalingssystemer (Citibank, 2016a). 

“SME (Small and medium-sized enterprices) customers are 4.5 times more likely to choose a 

bank with a good digital banking platform than one with branches nearby” 

McKinsey Global Banking Annual Review 2015 

“The whole idea of my wealth or my income being represented by essentially something 

I can’t feel or see or count physically is a completely unusual phenomenon for many 

people” 

Bhasker Chakravorti, Senior Associate Dean, Tufts University 

“There is an attachment to cash which is a combination of emotional, behavioral and rational – 

all three are in play. The mix of the three really depends on the geography and context” 

Bhasker Chakravorti, Senior Associate Dean, Tufts University 
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Figur 21: Internet og netbank brugere 

Kilde: European Banking Federation (2015); egen tilvirkning. 

Kunders adfærd ændrer sig grundet ny teknologi. Folk kan i dag gennem bl.a. smartphones være 

allestedsnærværende. Dette ændrer personer og virksomheders interaktion med alt, herunder na-

turligvis også kontakten til banker (Haycock & Richmond, 2015). I ovenstående figur fremgår det ty-

deligt, at der er en positiv trend i Europa, der bliver mere ’online’. Størstedelen af befolkningen er 

online i dag, hvilket har transformeret alle industrier - inklusiv bankindustrien. Transformationen af 

industrier forårsaget af digitalisering ses tydeligt i brugen af streamingtjenester, hvor virksomheder 

som Netflix og Spotify har transformeret hvorledes musik og film og serier forbruges. Udbredelsen 

af internettet har samtidigt gjort det nemmere for kunder, at undersøge priser på produkter, hvilket 

gør dem mere prisbevidste (Haycock & Richmond, 2015). 

Bankkunders primære kanal til at ordne bankaktiviteter er i dag smartphones og tablets, og den 

mobile kanal er blevet et nøgleelement til at vinde kunders loyalitet. Bain & Company udførte i 

2014 en global undersøgelse af bankkunders adfærd. Her udførte 50 pct. deres bank interaktioner 

gennem digitale kanaler, og på verdensplan blev 30 pct. af alle interaktioner med banker udført via 

smartphones (Bain & Company, 2014). Denne undersøgelse er global og er fra 2014 så ovenståen-

de pointe er utvivlsomt kun blevet mere korrekt. Både grundet, at trenden tydeligt har været positiv 

ift. brugen af digitale kanaler i 2015 og 2016, og fordi Europa globalt set er langt fremme i over-

gangen til digitale penge. 

5.5.2 Deleøkonomi 

(Damsgaard, 2015 s. 129) 
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”Hvorfor eje når man kan dele?” 

Jan Damsgaard, professor for Institut for IT-ledelse, CBS  
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Udbredelsen af deleøkonomi truer taxi- og hotelbranchen gennem Uber og Airbnb. Ligeledes er 

GoMore et eksempel på hvorledes deleøkonomien også har udbredt sig til billejebranchen. Dele-

økonomien er muliggjort af digitaliseringen, hvor udbud og efterspørgsel nemt og hurtigt forbindes 

over internettet gennem smartphones eller computere. Fælles for Uber, Airbnb og GoMore er, at 

forbrugerne (både udbud og efterspørgsel) interagerer nemt og hurtigt på en intuitiv digital plat-

form. Fælles er også tanken om at effektivisere brugen af kapacitet (biler og boliger). Udover væ-

relsesudlejning og biludlejning, har deleøkonomi også bredt sig til finansiering. Deleøkonomi i kon-

tekst af finansiering benævnes overordnet crowdfunding (Damsgaard, 2015). 

Deleøkonomien er opstået gennem en global bevægelse, der bygger på, at man hellere vil leje end 

at eje. Hvis behovet blot er transport - hvorfor så eje en bil? Denne bevægelse er muliggjort og 

accelereret af den digitale udvikling (Damgaard, 2015). 

(Haycock & Richmond, 2015 s. 1) 

Hvis behovet blot er banking, som kan dækkes udenom banken, hvorfor så engagere sig i en 

bank? 

Consumer  prosumer 

Kunder er gået fra at være ’consumer’ til at være ’prosumer’. Prosumer betyder, at man er forbru-

ger og producent simultant. Først efter internettets udbredelse, er udtrykket for alvor virkeliggjort. 

Facebook er et klart eksempel, hvor brugerne er prosumers. Facebook udbyder blot platformen, 

men brugerne forbruger og producerer selv det indhold, som gør Facebook attraktivt. Ligeledes 

kan Wikipedia nævnes som et overlegent leksikon, der konstant opdateres af en gruppe dedikere-

de brugere (Damsgaard, 2015). 

Tendensen som prosumer har spredt sig til den fysiske verden, gennem deleøkonomi og digitalise-

ring. En bilejer vil gerne dele kapaciteten og omkostningen ved at have en bil. En anden har spo-

radisk behov for transport. Nemt og hurtigt kan bilen udbydes på en digital platform, og forbrugeren 

kan på sin smartphone se, at der er en potentiel lejebil 150 meter væk. Bevægelsen bunder i idea-

lisme – kapacitet udnyttes bedst muligt og der gøres op med ’producer, brug og smid væk’-

mentaliteten. Airbnb og Uber demonstrerer at denne idealisme bestemt kan udnyttes til big busi-

ness (Damsgaard, 2015). 

“We need banking, but we don’t need banks anymore” 

Bill Gates  
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Deleøkonomi har som nævnt bredt sig til finansiering gennem crowdfunding. Crowdfunding betyder 

overordnet at en ’crowd’ af lånere (private og professionelle investorer) finansierer udlån til private 

eller virksomheders investeringer, støtter diverse projekter eller på anden vis pooler midler og mu-

liggør større engagementer. Dette faciliteres på en digital platform, hvor udbud og efterspørgsel 

mødes udenom banken. Af eksempler på sådanne virksomheder kan nævnes britiske Crowd Cu-

be, der er britisk markedsleder indenfor equity-baseret crowdfunding, hvor der investeres i nye 

forretningsmodeller og iværksættere mod ejerandel i virksomheden. 

Regeringen i Storbritannien har erklæret, at de vil bakke investeringer op gennem Crowd Cube og 

har afsat et større milliardbeløb til dette. Dette signalerer, at selv spillere som regeringer har tillid til 

digitale finansielle ’peer to peer’-platforme. Samtidigt viser det også, hvordan disse digitale plat-

forme kan forvandle investeringer og bankforretning, som traditionelt har været anset som stringent 

og kedeligt, til et mere socialt engagement. De digitale crowdfunding-platforme muliggør, at man 

direkte kan se hvilke projekter, man har investeret i, og kan se udviklingen i disse projekter (Dam-

gaard, 2015). Crowd Cube er at sammenligne med venture capital-fonde blot fra ’peer to peer’ uden 

venture capital-fonden som mellemmand. Crowdfunding findes i mange andre former end egenka-

pitalbaseret. FundedByMe samler udbud og efterspørgsel efter lån på en digital ’peer to peer’-

platform. Dette er at sammenligne med konventionelle udlån gennem banker til eksempelvis virk-

somheder, blot uden banken som mellemmand. Crowdfunding på digitale platforme kan øge kun-

deoplevelsen ved at gøre investering transparent og social (Damgaard, 2015). 

Som tidligere nævnt er det afgørende, at der haves tillid til banker, førend indlån placeres i banken. 

Analogt til dette er det nødvendigt at de selskaber, der udbyder de finansielle ’peer to peer’-

platforme også opbygger tillid fra brugernes side. Brugere af de digitale platforme, hvor goder de-

les (biler, boliger, penge osv.), skal altså have tillid til, at disse ikke misbruges. Denne tillid skal 

grundlæggende opbygges mellem peers, selv i tilfælde hvor udbyderne af platformene (GoMore, 

Airbnb, Uber, Crowd Cube, FundedByME, osv.) forsikrer ’transaktionen’. Dette gøres gennem et 

internt ratingsystem, hvor markedet selv rater de forskellige aktører. Ved eksempelvis en biludlej-

ning vil både lejer og udlejer efter afsluttet interaktion vurdere hinanden, hvorefter markedet kan se 

hvor pålidelige den pågældende lejer og udlejer er (Damsgaard, 2015). 

Tilliden skifter altså fra at være møntet på en pålidelig og velanset mellemmand (eksempelvis en 

bank) til at være tillid direkte mellem peers. Dette er foranstaltet af den øgede transparens, hvor 

man tydeligt kan se, hvem der interageres med (Damsgaard, 2015). 
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5.5.3 Opsummering 

Den øgede brug af smartphones og internet har de senere år transformeret menneskers interakti-

on med hinanden og med forretningslivet. Massiv succes for virksomheder, der udbyder digitale 

platforme som Facebook, Netflix, Spotify, Airbnb og Uber viser, hvordan kunders adfærd på tværs 

af brancher har udviklet sig eksponentielt. Mennesker er i højere grad end tidligere prosumer, er i 

højere grad digitale og helliger sig i højere grad til deleøkonomi. Udbredelsen af deleøkonomi viser 

et begyndende skifte væk fra industrisamfundet, hvor ’producer, brug og smid ud’ mentaliteten 

herskede til en idealistisk effektiv udnyttelse af kapacitet. Indbagt i dette skifte flyttes tillid, der mu-

liggør transaktioner, fra at være møntet på pålidelige mellemmænd til at være direkte møntet på 

dem, som interageres med. 

Den digitale revolution og udbredelsen af deleøkonomi påvirker, både hver især og i sammenspil, 

bankkunder og dermed bankers fremtidige indtjening. Digitaliseringen medfører, at banker fremad-

rettet, i langt højere grad end tidligere, skal servicere kunder gennem digitale kanaler. Samtidigt, 

katalyseret af digitalisering, medfører udbredelsen af deleøkonomi at mange ydelser, der tidligere 

foregik med banken som mellemmand, nu kan foregå på brugervenlige (nemme og intuitive) digita-

le platforme direkte fra ’peer to peer’ og uden om banken. 

5.6 Delkonklusion på omverdensanalyse 

Regulering 

Den politiske del af omverdensanalysen beskæftigede sig med Basel-III’s påvirkning på de euro-

pæiske bankers indtjeningsevne og dermed egenkapitalforrentning. Det blev konkluderet at 

strammere reguleringen medfører lavere ROE for bankerne. Dette skyldes en forværring på begge 

sider af brøken i ROE formlen. Højere krav til mængden og kvaliteten i egenkapitalen øger nævne-

ren og flersidet pres på indtjeningsgenereringen mindsker tælleren. Presset på tælleren i ROE 

formlen skyldes grundlæggende højere complianceomkostninger, lavere afkast grundet, lavere 

risikotagning og lavere rentemarginaler grundet øget konkurrence efter bestemte typer funding, 

samt mindre mulighed for varighedstransformation. Dette mindsker alt sammen muligheden, for at 

generere egenkapitalforrentning og dermed skabe afkast til aktionærerne. 

Fire regulatoriske nøgletal blev analyseret og viste sig hver især at påvirke bankernes indtjenings-

evne. Kapitaldækningsreglerne kræver at en højere andel af minimumskapitalen udgøres af ren 

kernekapital, herudover tilføjes en række kapitalbuffere. Yderligere er der klare tegn på, at kravene 

til at bestemme risikovægte til opgørelsen af minimumskapitalen strammes på den del, der vedrø-

rer kreditrisiko. Dette vil bl.a. gøre det mindre attraktivt for bankerne, at have bestemte typer virk-
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somhedslån på bøgerne, hvorfor der i højere grad er opstået interesse for disse typer lån uden om 

bankerne, der går glip af det tilhørende afkast. Aktiver, der betragtes som risikofrie, pålægges in-

gen risikovægt, hvorfor det ikke kræver noget regulatorisk kapital, at have risikofrie investeringer 

på bankernes balance. Dette skaber et incitament for bankerne om at holde sådanne lavrisikoakti-

ver på bøgerne, hvilket betyder, at efterspørgslen efter disse aktiver stiger. Når efterspørgslen på 

aktiver stiger, presses prisen på disse op, hvilket sænker det fremtidige forventede afkast. 

Gearingsbegrænsningen sætter dog en stopper for, hvor mange lavrisikoaktiver banken kan holde, 

da dette nøgletal ikke skelner på risiko, og dermed vægter et lavrisiko aktiv ligeså højt som et høj-

risikofyldt aktiv.  

Ydermere har indførelsen af nye likviditetskrav mærkbar effekt på bankernes indtjening. Dette har 

overordnet to årsager. For det første er der skabt incitament for, at bankerne i øget grad holder 

likvide aktiver af høj kvalitet, der let skal kunne omsættes i et stresset markedsscenarie. Disse 

’flight-to-quality’-aktiver er forbundet med et meget lavt afkast, som sænkes yderligere grundet 

højere efterspørgsel jf. forklaringen ovenfor. For det andet betragtes indeståender fra privatperso-

ner som værende meget stabil finansiering og værdsættes derfor højt i reguleringsøjemed. Dette 

betyder, at konkurrencen om disse indeståender øges, hvilket alt andet lige vil presse rentemargi-

nalen nedad. Slutteligt medfører kravene om en tilstrækkelig mængde stabil finansiering, at ban-

kerne tvinges hen mod en større mængde af længerevarende finansiering. Dette sænker banker-

nes muligheder for varighedstransformation, der historisk har bidraget til en stor del af nettorente-

indtægterne. 

Økonomisk vækst 

Europa betragtes som én samlet størrelse. Grundlæggende kan det konkluderes at bankernes 

indtjening afspejler lokaløkonomiens tilstand. Dette har primært 2 årsager. For det første, når øko-

nomien går godt med solid positiv økonomisk vækst, så vil færre gå konkurs, og banken skal derfor 

hensætte færre penge til tab samt tab på lån falder. Det modsatte gør sig gældende, når økonomi-

en går dårligt. For det andet stiger bankernes nettorenteindtægt når økonomien går godt. Dette 

skyldes, at antallet af nyudstedte lån stiger, da økonomisk vækst hænger sammen med øgede 

investeringer og øget forbrug, der alt sammen kan finansieres gennem udlån. Det kan derfor kon-

kluderes, at økonomisk vækst har en dobbelt positiv effekt. Jo bedre økonomiske tilstande desto 

mere positivt påvirkes lånelysten, og samtidigt vil bedre økonomiske tilstande betyde at færre går 

konkurs.  

Den europæiske økonomi er på nuværende tidspunkt skrøbelig. Der er ganske vist forventninger til 

let positiv vækst i de næste par år, men dette forudsætter at investeringer i Europa stiger. Dette er 
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forbundet med stor usikkerhed, da emerging markets, især Kinas, økonomier skrænter, samt at det 

massive fald i aktiemarkeder risikerer at manifestere sig i mistillid, der vil svække samfundsøko-

nomien. 

Renter 

En stor del af bankernes indtjening genereres fra nettorenteindtægten. Når renterne stiger, så sti-

ger rentemarginalen alt andet lige, hvilket medfører øget indtjening for bankerne. Herudover er en 

stejl og positiv rentekurve godt for bankerne grundet varighedstransformationen, hvor korte inde-

ståender lånes ud til en længere løbetid og dermed højere rente. Reguleringens likviditetskrav sæt-

ter dog en delvis begrænsning for dette, da korte indestående kræver en tilsvarende mængde li-

kvide højkvalitetsaktiver, hvoraf udlån ikke indgår. Tilsvarende kræver længerevarende udlån en 

vis mængde stabil finansiering, hvilket blandt andet afhænger af længden på løbetiden. Jo længere 

løbetid, desto mere stabil anses finansieringen alt andet lige, men desto længere løbetid desto 

mere sænkes muligheden for varighedstransformation. Uagtet løbetiden anses private indeståen-

der som værende en mere stabil finansieringskilde end indeståender fra virksomheder og endnu 

mere stabil end finansiering fra andre banker. Dette betyder, som nævnt tidligere, at bankernes 

efterspørgsel efter disse øges, hvilket sætter en begrænsning for, hvor lidt bankerne kan tilbyde 

retail-kunder i rente på deres indeståender. Jo højere rente bankerne tilbyder kunderne for deres 

indeståender, desto dyrere bliver bankens fundingomkostning herfra, hvilket går ud over nettoren-

teindtægten. I tider med negative renter fra centralbanker og i interbank-markedet, vil bankerne 

nødigt sende disse negative renter videre til deres retail-kunder. Konsekvensen heraf ville være at 

miste kunderne, hvilket ville være katastrofalt for bankernes aktivside, der således tilsvarende skul-

le begrænses i takt med stabile fundingkilder mistes. Dette sætter et markant pres på indlånsmar-

ginalen, som i øjeblikket er negativ for bankerne. Der blev i renteafsnittet konkluderet, at den posi-

tive effekt fra en rentestigning vil være størst i situationer, hvor renterne i forvejen er lave. Likvidi-

tetsreglerne sætter dog en stopper for, hvor meget dette vil være tilfældet, da konkurrencen efter 

privatpersoners indeståender til en vis grad betyder, at bankerne bør videregive rentestigninger til 

deres indlånskunder. 

Foruden hvad den positive effekt, som en rentestigning alt andet lige vil betyde for bankernes ind-

tjeningsgenerering, er der også nogle negative effekter. Disse inkluderer tab på rentebærende ka-

pitalforvaltningsaktiver, lavere gebyrer & kommissioner og større tab på hensættelser. Lige såvel 

som reguleringen har en effekt på rentemarginalen, har reguleringen også en effekt på bankernes 

kapitalforvaltningsaktiver, der dog er tvetydig. På den ene side er der skabt øget incitament for at 

holde ultralikvide højkvalitetsaktiver. Sådanne aktiver har en begrænset rentefølsomhed, hvorfor 

en stigning i renteniveauet påvirker disse aktiver i begrænset omfang. På den anden side medfører 
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gearingsbegrænsningen at samtlige aktiver vægtes ens. Dette skaber det modsatte incitament for 

bankerne til ikke udelukkende at holde ultralikvide højkvalitetsaktiver, da disse ’optager pladsen’ 

for mere risikofyldte aktiver, der indebærer højere afkastpotentiale. 

Overordnet set forventes den positive effekt af stigende renter på bankernes nettorenteindtægt, at 

overgå de samlede negative effekter. Dette skyldes at størstedelen af bankernes balance består af 

indlån/udlån og størstedelen af indtjeningen historisk set er kommet herfra. Da usædvanligt lave 

renter er ødelæggende for bankerne indtjeningsevne forventes det, at der inden for en kortere år-

række vil ske en stigning i renteniveauet væk fra negativ. Hvis dette ikke sker, kan banksektoren 

komme i problemer, hvilket i værste tilfælde vil have alvorlige samfundsmæssige konsekvenser. 

En slags selvregulerende effekt forventes derfor at fremtvinge en rentestigning. Hvor meget den 

samlede effekt af stigende renter vil have en positiv effekt på bankernes indtjening, afhænger dog 

af hvilken af de positive hhv. negative effekter, der påvirkes mest, herunder hvor meget den positi-

ve effekt begrænses af øget konkurrence forårsaget af regulering. 

Teknologisk 

Der tales om, at en fjerde industriel revolution er på vej. Denne er karakteriseret ved en fusion af 

teknologier, som sammen slører de ellers klare linjer mellem de fysiske, digitale og biologiske sfæ-

rer. Udviklingen i udbuddet af teknologiske produkter er eksponentiel, hvilket på kort tid har skabt 

nye behov og muligheder. En væsentlig af disse er, at en stor andel bankanliggender i dag foreta-

ges med digitale penge gennem digitale kanaler via computeren eller over smartphone. Dette har 

gjort det særdeles vigtigt for bankerne, at være innovative. Formår bankerne at udnytte teknologien 

til deres fordel, kan det betyde øget effektivitet for bankerne og besparelser af forskellige omkost-

ninger til eksempelvis løn og filialer. Formår de til gengæld ikke at være tilstrækkeligt innovative, 

kan de risikere at miste et væsentligt antal kunder til nye og mere innovative spillere. Finansiel-

teknologiske virksomheder vinder frem i bankmarkedet grundet den teknologiske udvikling. Disse 

kan potentielt true bankerne. Øget konkurrence fra de nye spillere, vil blive gennemgået i den 

næstkommende konkurrenceanalyse. 

Socialt 

Den teknologiske udvikling og udviklingen i social adfærd hænger sammen. Den teknologiske ud-

vikling, der afspejles i øget brug af smartphones og internet, har de senere år transformeret men-

neskers interaktion med hinanden. Ligeledes er der på det seneste sket et skifte hen mod dele-

økonomi, der ses ved en øget brug af applikationer, der fungerer som mellemmand for på samme 

tid at dække et to-sidet behov. Fundamentet for at dette kan lade sig gøre, er en øget grad af tillid 

til dem der interageres med. Udbredelsen af digitalisering og deleøkonomi medfører, at flere ydel-



Side 89 af 136 
 

ser, der førhen udelukkende blev udbudt af bankerne, nu kan foregå på brugervenlige digitale plat-

forme fra ’peer to peer’ uden om banken. Disse pointer betragtes nærmere i det følgende kapitel, 

der omhandler analyse af konkurrencesituationen i banksektoren.  
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6 Konkurrenceanalyse 

Porter’s 5 forces er en holistisk måde at se på en branche og forstå de strukturelle underliggende 

drivere til konkurrence og indtjening i branchen. Det afgørende spørgsmål er hvordan industrien 

forandrer sig. Analyse af de fem konkurrencekræfter er ikke udelukkende et statisk stilbillede. Por-

ter’s 5 forces giver redskaberne til at forstå dynamikken: Hvordan forandrer strukturen sig i indu-

strien? Hvordan udvikler hver af markedskræfterne sig? (Porter, 2008). 

6.1 Trussel fra nye indtrængere 

Det kan ved første øjekast betragtes som værende nemt at åbne en bank, da det i sin grundlæg-

gende form og som indledningsvist nævnt i kapitel 2, ’blot’ handler om at agere finansiel mellem-

mand mellem indlåner og udlåner. Er man som privatperson eller virksomhed villig til at tage imod 

indlån fra en opsparer, mod at give opspareren en favorabel rente og samtidig risikovillig nok til, at 

låne disse penge ud til en højere rente, har man i princippet, hvad der skal til for at agere bank. Alt 

sammen uden andre omkostninger end tidsforbruget forbundet hermed. Dette er dog ikke den ful-

de sandhed. Der hører en række spørgsmål til ovenstående, der gør det mindre nemt at drive bank 

end som så. 

Hvad skal der ske, hvis opspareren pludselig vælger at trække sine penge tilbage? Hvad hvis låne-

ren går konkurs? Hvordan kan opspareren såvel som låneren være sikker på, at mellemmanden 

fortsat vil agere bank? Hvordan kan man bedst muligt opgøre sandsynligheden for, om låneren går 

konkurs? Kan opspareren i sådanne tilfælde få sine penge igen, og hvis ikke - er den rente opspa-

reren modtager stor nok til, at kompensere for denne risiko? Er den rente mellemmanden opkræ-

ver for sit udlån også stor nok til at kompensere for risikoen for, at låneren går konkurs og mel-

lemmanden samtidig tjener penge? Hvor kan opspareren hæve sine penge? Hvordan kan mel-

lemmanden være sikker på, at pengene ikke udlånes til de forkerte? Og så videre… 

Til at løse ovenstående spørgsmål, er der forbundet betydelige omkostninger og risici for mellem-

manden. Svarene på spørgsmålene besidder de banker, der eksisterer i dag. Gennem tiden har de 

formået, at besvare spørgsmålene, ved at oparbejde ekspertise og kompetencer inden for de 5 

funktioner, der blev beskrevet i afsnittet vedrørende bankens kernefunktioner, og som alle minime-

rer omkostninger. De fem funktioner er som nævnt 1) opsparede midler pooles; 2) opbevaring (sa-

fe-keeping) og disponering af kunders midler; 3) forsyner af likviditet, ved at konvertere en opspa-

reres balance til likvider når behovet opstår; 4) muliggør diversificering af risiko og 5) indsamler og 

bearbejder information, således at informationsomkostninger falder (Keiding, 2016). 
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Det vil kræve enorme kompetencer, et enormt tidforbrug og samlet enorme summer penge, at op-

nå samme minimering af transaktions- og informationsomkostninger som de eksisterende banker. 

Dette øger indtrængningsbarriererne betydeligt, og gør det dermed yderst komplekst at åbne en 

bank. Grundlæggende områder som indtil videre har haft markant betydning for de nuværende 

indtrængningsbarrierer analyseres nedenfor. 

6.1.1 Tillid 

Som indledningsvist beskrevet er fundamentet til at drive bank, tillid. Tillid er i dag mindst ligeså 

vigtig som for 3.800 år siden, da banker opererer med andre menneskers penge og finansiel in-

formation. Kan der ikke skabes tillid, kan der ikke drives bankvirksomhed. Banker mistede en stor 

del af deres troværdighed under finanskrisen, men denne er nu ved at blive genopbygget delvist 

grundet massiv regulering, der tvinger bankerne til at overholde en række krav. Herudover er der i 

EU også lavet bankgarantier op til 100.000 EUR, hvilket alt andet lige skaber et tryghedsmoment 

for opsparer (European Commission, 2008). Ulempen ved regulering; at ROE forværres, opvejes del-

vist af den ekstra troværdighed, der tillægges banksektoren grundet den meget hårde regulering, 

der netop skal til for at øge transparens og mindske risikoen i banksektoren. Vigtigheden af tillid, 

gør det umiddelbart svært for nye spillere at trænge ind på markedet, da de vil skulle konkurrere 

mod etablerede spillere, som reguleres med hård hånd, og hvor opsparede midler er garanteret op 

til 100.000 EUR. Samtidig har de banker, der eksisterer i dag vist, at de har kunnet overleve fi-

nanskrisen. 

6.1.2 Kapitalbase 

Førend bankerne kan skabe tillid kræver det, at risikoen minimeres mest muligt. Risikoen minime-

res bl.a. ved at udlåne til mange forskellige kunder med forskellig demografi og fra forskellige geo-

grafiske områder, således at der opnås en høj grad diversificering. For at der kan lånes ud til man-

ge kunder kræves en tilstrækkelig mængde funding – mest favorabelt i form af indlån fra privatper-

soner. Denne mængde skal ligeledes være tilstrækkelig stor, således at konsekvensen af, at en-

kelte kunder hæver hele deres indlån på én gang, ikke er kritisk. Der skal altså med andre ord 

skabes skala. Førend der kan skabes skala, kræves en stor mængde markedsføringsomkostnin-

ger, hvilket igen sætter yderligere krav til skala, da disse markedsføringsomkostninger skal forde-

les ud på så mange aktiviteter som muligt. 
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(Grønborg, 2016) 

Skala kræver altså en betydelig kapitalbase, hvilket øger indtrængningsbarriererne og dermed ind-

tjeningsgrundlaget i banksektoren. 

6.1.3 Omkostningseffektivitet 

Høje krav til markedsføringsomkostninger til at skabe skala øger indtrængningsbarriererne og 

dermed grundlaget for profit i banksektoren. Argumentet for at øget skala forholdsmæssigt mind-

sker markedsføringsomkostninger, gør sig ikke blot gældende for denne omkostningspost. Skala 

er vigtigt til forholdsmæssigt at minimere samtlige af bankens faste omkostninger, således de faste 

omkostning per aktivitet mindskes. 

For at agere på de finansielle markeder, hvad enten der er tale om traditionel bankforretning, inve-

steringsbankforretning eller kapitalforvaltning, kræves en stor mængde ’human capital’. Dette er 

både i form af økonomer, jurister, revisorer, IT-teknikere, osv. Disse delvist faste omkostninger 

minimeres ligeledes jo mere skala, der kan skabes. Som tidligere beskrevet i afsnit 5.1 medfører 

reguleringen også en stor mængde complianceomkostninger. Jo større skala, desto færre compli-

anceomkostninger per aktivitet. Generelt kræver det mange og høje faste omkostninger at drive 

bankforretning, hvilket øger kravene til omkostningseffektivitet. Høje krav til omkostningseffektivitet 

øger indtrængningsbarriererne og dermed indtjeningspotentialet i banksektoren. 

6.1.4 Regulering 

Reguleringen spiller som nævnt oven for en rolle i både størrelsen på kapitalbasen og omkostnin-

gerne. Banksektoren er en meget reguleret sektor, hvor der sættes klare regler og begrænsninger 

for, hvad man som bank har mulighed for at gøre forretningsmæssigt. Reguleringen begrænser 

som nævnt bankernes indtjeningsevne og egenkapitalforrentning væsentligt, hvilket samlet mind-

sker attraktiviteten for branchen. Reguleringen virker som et hegn mod nye indtrængere, da den 

udgøres af et yderst komplekst regelsæt, som kræver meget højt knowhow. 

Kompleksiteten af reguleringen øger indtrængningsbarriererne og dermed indtjeningspotentialet i 

banksektoren. Dette kan i første omgang virke paradoksalt, da der tidligere er argumenteret for 

”Ofte glemmes omkostningerne ved at skabe skala, nemlig markedsføringsomkostningerne. 

Får bankerne ikke kunder i biksen, får de aldrig skala, og får de ikke skala, så bliver de aldrig 

omkostningseffektive” 

Per Grønborg, Danske Bank 
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reguleringens negative konsekvenser. Det er netop disse negative konsekvenser samt den massi-

ve kompleksitet, der mindsker interessen for, at nye bankspillere vil træde ind på markedet. 

6.1.5 Prisufølsomme kunder 

Som beskrevet i afsnit 2.2 kan man groft sagt opdele bankernes kunder i to – nye kunder og gamle 

kunder. Uden at det står skrevet nogen steder, så er det ifølge Per Grønborg typisk de gamle kun-

der, der altså har været kunder i banken i mange år, som banken tjener sine penge på. Dette skyl-

des, at de gamle kunder sætter færre spørgsmålstegn ved priserne, og dermed er forholdsvist 

prisufølsomme. 

(Grønborg, 2016) 

Prisufølsomme ’gamle kunder’ er alt andet lige med til at gøre det sværere for nye indtrængere at 

komme ind på markedet, hvilket er positivt for de eksisterende bankers indtjeningsmuligheder. 

6.1.6 Fremtidige indtrængningsbarrierer 

Ovenstående er alt sammen statisk analyse af indtrængningsbarriererne i banksektoren, som det 

har set ud indtil nu. Indledningsvist til kapitlet blev det nævnt, at analyse af konkurrencekræfterne 

ikke udelukkende er et statisk stilbillede, men et redskab til at forstå dynamikken i industrien i form 

af, hvordan konkurrencekræfterne udvikler sig. Som nævnt i omverdensanalysen er den teknologi-

ske udvikling eksponentiel. Dette sammenholdt med tendersene i samfundet, der har bevæget sig 

hen imod brugen af digitale kanaler samt udbredelsen af deleøkonomi har ledt til, at der inden for 

de seneste par år er opstået nogle væsentlige huller i de ellers hidtidige høje indtrængningsbarrie-

rer til banksektoren. 

Hvad angår tillid, så har tendenserne i samfundet ændret sig de senere år jf. afsnittet om social-

kulturelle forhold. Folk har i højere grad end tidligere tendens til, at sætte deres lid til nyetablerede 

spillere på markedet. AirBnB og Uber er gode eksempler herpå. Ligeledes forklares der i afsnit 5.5 

om udbredelsen af deleøkonomi, hvis grundlag primært bygger på tillid til peers og let tilgængelig-

hed. Ud fra disse tendenser i samfundet kan det tænkes, at folk i højere grad end tidligere er villige 

til, at stole på nye spillere på bankmarkedet, hvorfor indtrængningsbarriererne, hvad angår tillid, 

kan forventes at være lavere fremadrettet. Den eksponentielle fremkomst af fintech-virksomheder, 

”Jeg har svært ved at se nye spillere samle en kapitalbase på det afkastgrundlag, som den 

gamle banksektor er i stand til at generere på en kundestok, der består af gamle kunder, der 

ikke er prisfølsomme, som derfor leverer en væsentlig del af merafkastet” 

Per Grønborg, Danske Bank 
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er eksempler på dette. Kunder i fintech-virksomheder er dog ikke sikret nogen statsgaranti, hvilket 

gør det svært for nye virksomheder at overvinde nye kunders tillid (The Economist, 2015). Dette er-

kendes fra fintech-virksomhederne:  

(The Economist, 2015 s. 7) 

For at drive bankforretning kræves der en kompleks bagvedliggende infrastruktur bestående af IT 

systemer, kreditvurderingssystemer, reguleringssystemer, informationssystemer, interne uddan-

nelsessystemer, overvågningssystemer, organisationssystemer, osv. Denne bagvedliggende infra-

struktur danner grundlaget for hver af de forskellige serviceydelser bankerne tilbyder. I takt med 

accelerationen af den teknologiske udvikling og ved hjælp af bankernes eksisterende infrastruktur, 

er der på det seneste skabt mulighed for, at fintech-virksomheder kan udbyde enkelte bankser-

viceydelser ved brug af finansiel teknologi.  

Dette kunne være eksempler som betalingsløsninger, udlåns/indlåns forretning, handel med valuta 

eller handel med finansielle aktiver – alt sammen ved brug af eksempelvis smartphones via en 

app. At drive sådan en app er forbundet med en begrænset mængde faste omkostninger, hvilket 

derfor gør det økonomisk muligt at drive dele af bankernes forretningsområder, uden nogen større 

kapitalbase. Tilmed er fintech-virksomheder, som udelukkende formidler serviceydelser uden at 

opbevare aktiviteterne på deres egen balance, ikke reguleret på samme måde som banken, og 

oplever derfor ikke samme mængde krav til egenkapital, som bankerne gør. Dette er en svækkelse 

af de hidtidige høje indtrængningsbarrierer, der har eksisteret i branchen indtil nu, hvilket fremad-

rettet kan have negative konsekvenser for de eksisterende bankers indtjeningsmuligheder. Tilmed 

vælger fintech-virksomhederne at penetrere bankmarkedet og konkurrere på de mest profitable 

serviceydelser.  

6.1.7 Opsummering 

De sænkede indtrængningsbarrierer har skabt nogle muligheder, som fintech-virksomhederne ud-

nytter. Fintech-virksomhederne udnytter den teknologiske udvikling, social-kulturelle trends og den 

hårde regulering af banksektoren til at trænge ind på dele af bankmarkedet.  

”Trust for new organizations does not occur at the speed of technology… 

… You can build technology in a year or two but trust takes as long as human behaviour      

requires” 

Eugene Danilkis, co-founder og CEO, Mambu  
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På nuværende tidspunkt har fintech-virksomhederne taget ca. 2 pct. af markedet fra bankerne. 

Hvilke produkter og områder fintech-virksomhederne konkurrerer på, vil blive gennemgået i næste 

afsnit. 

Hidtil har der været markante indtrængningsbarrierer til banksektoren, hvilket har skabt grundlaget 

for profit. I takt med den sociale trend og den teknologiske udvikling er der dog opstået ’huller’ i 

indtrængningsbarriererne, der har gjort det muligt for nye spillere (som dog ikke er banker), at 

komme ind og konkurrere på enkelte dele af bankernes serviceydelser. Hvis denne trend forventes 

at fortsætte, kan det tænkes at indtjeningsmulighederne for de eksisterende banker påvirkes nega-

tivt. Dette skal især ses i lyset af, at de serviceydelser som fintech-virksomhederne konkurrerer på, 

er de mest profitable områder for banken, hvorfor bankernes kilde til overnormal indtjening dermed 

risikeres at blive konkurreret væk. Dog er det vigtigt at understrege, at tillid er yderst vigtig og ikke 

blot noget, der i en sektor, som har med folks penge at gøre, skabes fra den ene dag til den anden 

– uagtet sociale trends.  

6.2 Trussel fra substituerende produkter 

(McKinsey & Company, 2015 s. 21) 

 

Der kan argumenteres for at de nye fintech-virksomheder skal ses som en ny bankudbyder og ikke 

et substitut til bankerne og dermed udelukkende indgå i ovenstående afsnit. Dog hjælper det indle-

dende citat med til at argumentere for, at der ikke er tale om nye banker, men i stedet substitutter 

til de enkelte finansielle serviceydelser, der grundlæggende løser samme behov hos kunden, blot 

på en mere nuanceret måde. 

 

”Most do not want to become a bank. They want instead to skim the cream – the customer rela-

tionship and the value that it carries” 

McKinsey Global Banking Review 2015  
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(McKinsey & Company, 2015 s. 22) 

Fintech er en samlet betegnelse for ’finansiel teknologi’ og dækker alle virksomheder, der anven-

der ny teknologi og tilbyder sofistikerede teknologiske løsninger på et marked inden for finanssek-

toren (Damsgaard, 2015). Fintech-virksomheder skal udelukkende koncentrere sig om deres indtje-

ning fra deres højt specialiserede finansielle serviceydelser. Modsat skal bankerne varetage samt-

lige forretningsområder, hvorfor fokus ikke kan indsnævres og målrettes i lige så høj grad som fin-

tech-virksomheders fokus. De finansielle serviceydelser, som fintech-virksomhederne koncentrerer 

sig om, er tilmed de mest profitable for bankerne! 

(The Economist, 2015 s. 9) 

Forskellige serviceydelser og produkter, udfordret af fintech-virksomheder, vil i det følgende blive 

gennemgået. Dette eksemplificeres ved præsentation af forskellige etablerede fintech-

virksomheder. 

“Everywhere, new companies are emerging that specialize in improving a particular customer 

experience. Every time one succeeds in poaching a banking customer, the bank’s relationship 

with that customer weakens. When a retail customer uses one service to save for college, an-

other to aggregate information, and a third to get “touchless” mortgage, s/he is effectively lost to 

the bank” 

McKinsey Global Banking Annual Review 2015 

 

“So the danger to banks is not corporate oblivion like that experienced by travel agencies or 

Eastman Kodak. The danger is that innovative business models take a bite out of every part of 

banks’ product portfolios – skimming off their best customers and driving down fees. The prob-

lem is likely to grow as tech-savvy millennials, who have little loyalty to banks, begin to take 

larger shares of financial assets. In their worst-case scenario, banks become commodity pro-

viders of back-office functions, with lower growth and squeezed margins. Banks can stop this 

“death of a thousand cuts”. They need to co-opt the challenge by selectively adopting Fintech 

as their own and marrying the disrupters’ innovative business models to their own strengths 

and considerable assets” 

The Economist 
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6.2.1 Betalingsløsninger og kredit 

Svenske Klarna blev etableret i 2005 og fungerer i dag som en alternativ betalingsløsning til at 

fremme en nem og hurtigt betalingsoplevelse. Ifølge Klarna, vil blot 33 pct. af folk, der når til check-

out stadiet i online-shopping færdiggøre købet, hvis det foretages over en computer og kun 5-15 

pct., hvis det foregår over smartphonen. Det der stopper brugeren i at færdiggøre købet er glemte 

betalingskortsoplysninger, glemte passwords, krav om registrering eller manglende kredit. Klarna 

mener, at de kan fjerne disse smertepunkter for online forretningerne, ved at udbyde en glat kun-

deoplevelse i form af en minimal mængde af brugerinput. De tilbyder ligeledes kredit ved køb af 

produkterne. Klarna har tilkoblet 65.000 forretninger og servicerer 65 mio. kunder. For en eksiste-

rende Klarna-bruger er al information udfyldt ved check-ud stadiet på tilkoblede forretningers 

hjemmesider. Klarna ejer rammen på hjemmesidens browser. Klarnas transaktionsvolumen udgør 

årligt omkring 8,5 mia. EUR. Udover høj transaktionsvolumen, kommer en stor del af Klarnas om-

sætning fra forbrugerlån, hvor Klarna tilbyder kredit til bestemte typer kunder ved check-ud (Citi-

bank, 2016b). 

Bambora blev lanceret i maj 2015, og fokuserer på mellemstore virksomheder både online og off-

line. De har opbygget omfattende betalingskapaciteter som in-app betalinger, analyse og betalin-

ger på tværs af lande. Hovedparten af forretningen foregår i Europa. Bambora tager markedsande-

le fra eksisterende spillere ved at tilbyde en ’one-stop’ betalingsløsning. CEO, Johan Tjärnberg, 

tror på, at SMV-segmentet er underserviceret af bankerne, da betalingsprocessen stadig er over-

kompliceret og pris- og omkostningsstrukturen er kompleks. Bambora sigter efter at tilbyde 1) en 

’one-stop’ løsning for online og offline betalinger 2) en global betalingsløsning til at lette betalinger 

på tværs af landegrænser 3) digitalisering af kundeoplevelsen og 4) udlån til små virksomheder. 

Bambora har omkring 550 medarbejdere og stræber efter at ansætte 100 mere i 2016. 200 af de 

ansatte er udviklere, 2/3 af disse står for konstant at udvikle nye løsninger. Bambora har i øjeblik-

ket 450.000 tilknyttede forretninger fordelt på 60 forskellige markeder, og der tilføjes omkring 500 

nye forretninger hver uge. Der gennemføres for 40 mia. EUR i transaktioner hvert år, hvoraf 80% 

er online transaktioner. Omsætningen i 2015 var på 180 mio. EUR (Citibank, 2016b). 

6.2.2 Crowdfunding 

FundedByMe er en crowdfunding platform med hovedsæde i Stockholm, som bistår crowdfunding 

af virksomheder gennem både fremmedkapital og egenkapital. De har 20 medarbejdere og har 

indtil videre rejst kapital for 500 virksomheder fra 25 forskellige lande. FundedByMe fungerer som 

en matching-platform og opkræver 3-8 pct. i kommission for den kapital den fremskaffer til virk-

somhederne. De tilbyder yderligere ekstra services som juridisk og skattemæssig rådgivning. Ty-

pisk er egenkapitalinvesteringer mellem 100 og 100.000 EUR og lån mellem 25 og 25.000 EUR 
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(Citibank, 2016b). Mens bankerne bruger flere uger på at godkende et lån, så kan fintech-

virksomheder gøre dette hurtigere og med lavere faste omkostninger. 

6.2.3 Kapitalforvaltning 

NutMeg ser sig selv som den nye generation inden for kapitalforvaltning. Deres USP er lave om-

kostninger ved at servicere kunder. Ifølge dem selv kan de på profitabel vis servicere kunder med 

en 150 gange lavere kapitalbase ift. de etablerede UK kapitalforvaltere. De gør dette ved udeluk-

kende at operere med online distribuering samt ved brugen af ETF’er til deres underliggende inve-

steringer. NutMeg er den største robot-rådgiver i Europa. Deres mål er at gøre investering mere 

simpel og billigere for ’normale’ personer. De søger efter at tiltrække kunder, når de er unge og før 

de har akkumuleret store pengebeholdninger – hvilket er den modsatte tankegang end den, som 

traditionelle kapitalforvaltere hidtil har haft (Citibank, 2016b). 

Indtil nu er der fremført eksempler på fintech-virksomheder, som udbyder finansielle serviceydel-

ser, der potentielt kan substituere bankers ydelser. Nedenstående figur viser et generelt billede af 

fintech-virksomheders indtrængen på bankmarkedet. Figuren viser en undersøgelse som 

McKinsey & Co  har udført, hvor fintech-virksomheder fra hele verden er skildret mht. hvilke finan-

sielle serviceydelser, de udbyder. Det ses at fintech-virksomhederne fokuserer mest på retail kun-

der og på betalingsydelser (25 pct.). Dette er dog ikke så stor en trussel for bankerne, da beta-

lingsydelser fra retail-kunder kun udgør 5 – 7,5 pct. af bankers globale omsætning. Hvad der po-

tentielt presser bankerne mest, er fintech-virksomhedernes indtrængen på markederne for lån og 

finansiering og kapitalforvaltning, da disse ydelser hver især udgør over 10 pct. af bankernes om-

sætning. Her kan fintech-virksomheder for alvor stjæle profitable forretningsområder fra bankerne.     

Figur 22: Fintech-virksomheders indtrængen på bankmarkedet 

(McKinsey & Co, 2015 s. 21) 
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6.2.4 Opsummering 

De nævnte fintech-virksomheder illustrerer, hvordan der hurtigt opnås betragtelig omsætning med 

lav kapitalbase og få medarbejdere gennem snævert fokuserede og specialiserede finansielle ser-

viceydelser. 

Milliardomsætning for fintech-virksomhederne er stadig blot en dråbe i vandet sammenlignet med 

bankernes billionomsætning. Fintech-virksomheder er ikke interesserede i at blive nye banker med 

den dertilhørende højkomplekse infrastruktur og stramme regulering. De er kun interesserede i at 

bevæge sig ind på de mest profitable områder for at skumme fløden. 

Fremkomsten af fintech-virksomheder har klart øget truslen fra substituerende produkter for ban-

ker. Tidligere kunne banker opbygge langvarige relationer til prisufølsomme kunder og samle kun-

dernes bankaktiviteter. Nu truer fintech-virksomheder med at substituere de mest profitable finan-

sielle serviceydelser med digitalt overlegne og mere målrettede ydelser.  

6.3 Kundernes forhandlingsstyrke 

Den enkelte kundes forhandlingsstyrke er overordnet set ikke høj. Særligt ikke for retail-kunder da 

én kunde har minimal indflydelse på bankers bundlinje. Aggregeret set har bankerne dog ikke råd 

til at miste et massivt antal retail-kunder, da 43,7 pct. af bankernes forventede driftsresultat i 2016 

jf. Citibanks finansanalytikere genereres herfra. Større virksomheder og formuende privatpersoner 

har relativt til retail-kunder større forhandlingsstyrke, da tab af disse kunder vil påvirke bundlinjen 

mere. Isoleret set har disse kunder heller ikke høj forhandlingsstyrke (Maverick, 2016). Dette afsnit 

har til formål at vurdere bankkunders forhandlingsstyrke med ændringerne i kunders adfærd, for-

klaret i afsnittet Social-kulturelle forhold, in mente. 

6.3.1 Kundemobilitet 

Historisk set har kundemobiliteten for bankkunder især for privatpersoner været lav. Dette var ho-

vedsageligt grundet passivitet og høje omkostninger forbundet med at skifte bank. Eksempelvis 

ville en privatperson, som havde samlet huslån, opsparing, indlånskonto osv. i samme bank skulle 

ofre tid på at finde bedre tilbud og penge på transaktionsomkostninger ved et skifte. Som nævnt i 

afsnit 2.2, er bankerne karakteriseret ved, at have et langvarigt forhold med kunder og samle alle 

kundens bankbehov. Den lave mobilitet har været afgørende for banken, der har lokket kunder til 

ved at tilbyde billige basale bankserviceydelser (eksempelvis oprettelse af lønkonti eller høj rente 

på opsparingskonti). Grundet den lave mobilitet, har banker kunnet opnå højere marginer på andre 

bankydelser, som de fastholdte kunder senere har efterspurgt, eksempelvis boliglån eller værdipa-

pirhandel (McKinsey & Company, 2015). 
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Mennesker interagerer i dag i høj grad gennem digitale kanaler og samtidigt udbredes deleøkono-

mi. Den øgede digitalisering gør, at kunder efterspørger digitale ’end-to-end’-løsninger. Samtidigt 

muliggør digitaliseringen i sammenspil med udbredelsen af deleøkonomi, at bankkunder i højere 

grad end tidligere kan skifte til alternative udbydere af finansielle serviceydelser. 

I McKinseys’ Global Banking Review 2015 fremlægges 3 årsager til at bankkunders mobilitet er 

steget: Båndet mellem kunde og bank, ny teknologi og transparens. 

1) Båndet mellem kunder og banker er ikke længere stærkt. Oplevelsen af bankserviceydelser er 

uinspirerende, og kunder har i mindre grad end tidligere et personligt forhold til medarbejdere i 

banken. 

2) Ny teknologi kan medføre markante adfærdsændringer, som hverken bank eller kunde har ind-

flydelse på. Veldesignede teknologiske løsninger vil have en række fordele for kunder. Løsninger-

ne vil være tidsbesparende, og kunder vil få øjeblikkelig udbytte, når de interagerer med udbydere 

af finansielle serviceydelser (McKinsey & Company, 2015). 

(McKinsey & Company, 2015 s. 18) 

3) Bankers omdømme har lidt et knæk efter finanskrisen. Dette har medført en bølge af nye regler, 

bl.a. med formålet om at øge transparensen for kunder, at eliminere interessekonflikter og adskille 

serviceydelser. Herigennem får kunder en øget forståelse for, hvad de betaler for. Eksempelvis 

adskilles omkostning til investeringsrådgivning og investeringsprodukter. Kapitalforvaltning er et 

forretningsområde, der i høj grad gennemgår denne udvikling, hvor der er en bølge af nye regler 

(McKinsey & Company, 2015). 

Udbredelsen i brugen af internet og smartphones gør, at kunder i dag nemt og hurtigt kan sam-

menligne priser for bankydelser og hurtigere kan skifte bank. Samtidigt har de nye regler, nævnt i 

punkt 3 ovenover, siden finanskrisen øget transparensen af bankomkostninger. Nemmere informa-

tionssøgning og øget transparens medfører at omkostninger ved at skifte bank er faldet, hvorfor 

den enkelte kundes forhandlingsstyrke alt andet lige er steget. 

Kundemobilitet er også afhængig af loyalitet til banker. De banker, der har mest loyale kunder, er 

sjældent internationale storbanker men mindre og mere fokuserede og adrætte banker. Disse de-

signer deres ydelser til et mere snævert segment og tilfredsstiller herigennem kunderne i højere 

grad end større banker med bredere fokus (Bain & Company, 2014). Benævnelse af de mindre ban-

“People don’t know what they want until you show them” 

Steve Jobs 
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ker, der opnår højere kundetilfredshed, kan oversættes til fintech-virksomheder, der kan udbyde 

endnu mere fokuserede serviceydelser og derigennem opnå høj kundetilfredshed. 

I afsnit 5.5 beskrives, hvorledes menneskers adfærd har ændret sig, efter mennesker er blevet 

mere online. Interaktion med andre sker i højere grad end tidligere digitalt gennem mobile applika-

tioner eller på internettet. Fintech-virksomheder, der kan udbyde målrettede digitale løsninger, vil 

kunne opnå højere tilfredshed og loyalitet fra bankkunder end storbanker med bredere fokus. 

(The Economist, 2015, s. 3) 

Hvis banker ikke formår, at tilbyde kunder målrettede veldesignede digitale løsninger, vil de poten-

tielt kunne miste mange kunder til overlegne udbydere af finansielle serviceydelser. 

Indtil nu er det slået fast, at bankkunders mobilitet er øget grundet øget transparens. Samtidig er 

der høj risiko for, at bankkunder vil søge mod overlegne digitale løsninger udbudt af overlegne 

udbydere, hvis bankerne ikke selv udbyder disse. 

6.3.2 Tillid til alternative digitale løsninger 

Uber har eksemplificeret, hvorledes digitalisering sammenholdt med øget åbenhed omkring dele-

økonomi kan udfordre en sektor enormt hurtigt. Dette eksempel indikerer at nye overlegne, tekno-

logiske og digitale løsninger, på enormt kort tid potentielt kan flytte et massivt antal kunder væk fra 

banken. MobilePay er et glimrende eksempel på hvorledes en ny digital løsning opnår et massivt 

antal brugere på kort tid. Tonny Thierry Andersen, direktør i Danske Bank reagerede således på 

Mobilepays øjeblikkelige succes: 

“Customers’ underlying financial needs haven’t changed dramatically but the way in which they 

want to fulfill those needs has. It is a commercial imperative for banks to continuously innovate 

and upgrade their services to meet evovlving demands”  

Migual-Angel Rodriguez-Sola, Llyod’s Banking Group 
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(Finanswatch, 2015) 

Eksemplet med Mobilepay belyser hastigheden, hvormed brugere tager en bankydelse til sig som 

er nem, intuitiv og brugervenlig. Denne applikation behøvede ikke være udbudt af en bank. 

De i afsnit 5.5.2 nævnte eksempler af Uber, AirBnB, Crowd Cube og Lending Club viser, at men-

neskers tillid til nye innovative forretningsmodeller i høj grad er undervejs. Dette betyder, at bank-

kunder fremadrettet ikke nødvendigvis behøver banker, for at have tillid til sikker omgang med de-

res penge. Denne bevægelse gør, at dele af kunders bankbehov kan dækkes udenom banker med 

’peer-to-peer’-løsninger udbudt af fintech-virksomheder. 

(Finanswatch, 2016) 

Den øgede transparens og de heraf afledte lavere omkostninger forbundet med at skifte bank, vil 

medføre højere kundemobilitet og dermed lavere marginer for bankerne. Ligeledes vil kravet om 

overlegne digitale bankydelser øge kravet til innovation og investeringer i teknologi og software. 

Begge disse elementer vil ’blot’ medføre højere krav til banker. Først når et massivt antal kunder 

anvender bankydelser udenom banken, kan sektoren potentielt disruptes. Citatet bygger på netop 

denne tanke; grundet deleøkonomi kan bankkunder få bankydelser udenom banken gennem ek-

sempelvis digitale ’peer-to-peer’ platforme. 

6.3.3 Opsummering 

Forhandlingsstyrken er for den enkelte kunde, især retail, ikke særlig høj, da deres engagement 

hver især har minimal indflydelse på bundlinjen. Dog vil banker ikke kunne tåle at miste et massivt 

antal kunder. Kundemobiliteten har historisk set været lav, hvilket har medført at banker har kunnet 

udnytte lange kunderelationer til at opnå høje marginer på visse bankydelser. Digitalisering har i 

‘’Det var et ’wakeup-call’ at lancere betalingsløsningen Mobilepay, for det viste hvor stærkt for-

andringer sker i banksektoren.” … ”Vi kan se i banksektoren, at man ikke kan tænke lineært 

længere. Ideen om, at man planlægger næste års budget med plus 3 pct. går ikke længere. 

Udviklingen går ikke sådan længere og ændringerne sker”… ”Det tog os 10 år at nå 1 mio. bru-

gere på mobilbank. Det samme tog et år med Mobilepay. Hvis det samme sker et andet sted, vi 

har indtjening, så er det alvorligt”  

Tonny Thierry Andersen, Direktør for Personal Banking, Danske Bank 

 

”Deleøkonomien er udfordringen. For dét er disruption for finanssektoren!”  

Anders Hvid, Adm. Direktør, Dare Disrupt 
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sammenspil med nye regler øget transparensen for bankkunder markant. Nye regler bevirker, at 

bankkunder kan se, hvilke priser de betaler for hvilke ydelser. På internettet og via mobil-

applikationer kan de sammenligne disse priser. Dette sænker tidsforbruget og derved omkostnin-

gerne forbundet med at skifte bank. Kundemobiliteten påvirkes ligeledes af kundeloyalitet, som 

opnås ved at udbyde bankydelser, som tilfredsstiller kunderne. Digitalisering har ændret menne-

skers interaktion med hinanden og forretningslivet. Derfor vil dem, der bedst tilfredsstiller bankkun-

der, også være dem, der udbyder veldesignede digitale løsninger målrettet mod den enkeltes be-

hov. Fintech-virksomheder kan gennem deres teknologiske set up og begrænsede størrelse nem-

mere tilfredsstille bankkunder end storbanker kan. Det øgede udbud af finansiel-teknologiske ydel-

ser udbudt af fintech-virksomheder, vil potentielt medføre at banker kan miste kunder. Slutteligt vil 

tillid til deleøkonomi katalysere, at kunder kan få bankydelser udenom banker gennem digitale 

’peer-to-peer’ platforme udbudt af fintech-virksomheder. 

Det konkluderes, at bankkunders mobilitet er forøget af to årsager: For det første gør øget transpa-

rens informationssøgning nemmere. For det andet øges udbuddet af alternative og overlegne fi-

nansielle serviceydelser af fintech-virksomheder. Heraf konkluderes det, at kunders forhandlings-

styrke alt andet lige stiger. 

6.4 Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Kapital er den primære ressource i en bank. De primære leverandører af kapital, benævnt funding-

kilder, er indeståender og opsparingskonti fra kunder, lån i banker og centralbanker og langvarige 

obligationer. Herudover er relevante leverandører til banker avanceret teknologi og human kapital i 

form af højtuddannede medarbejdere. 

6.4.1 Fundingkilder 

Banker adskiller sig som beskrevet i afsnit 2.4 fundamentalt fra ikke-finansielle virksomheder ved 

at drive forretning på både aktiv- og passivsiden af balancen. Derfor vil privatpersoner, hvis inde-

ståender og langvarige opsparinger er fundingkilder for banken også være at betragte som bank-

kunder. Altså vil de pointer, der fremførtes i foregående afsnit overlappe. Eksempelvis vil privat-

personer efterspørge digitale løsninger, til nemt og hurtigt at kontrollere og administrere indlåns-

konti. Dog vil risikoen for at kortvarige indeståender, eksempelvis lønkonti fra privatpersoner, ryk-

kes til fintech-virksomheder, være lav. Dette skyldes, at fintech-virksomheder nødigt vil påtage sig 

den regulative belastning forbundet hermed. 

Likviditetskravene påvirker efterspørgslen efter bestemte fundingkilder. Korte indeståender fra pri-

vatpersoner anses som værende den mest stabile fundingkilde. De er mest stabile, da sandsynlig-
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heden for at de hæves i en stresset markedsscenarie vurderes at være lav relativt til virksomhe-

ders og finansielle institutters indeståender. Øget efterspørgsel fra banker vil medføre at denne 

fundingkildes forhandlingsstyrke, alt andet lige, vil stige. Banker vil konkurrere om indeståender fra 

privatpersoner ved at tilbyde højere indlånsrenter for at lokke denne fundingkilde til. I det nuvæ-

rende lavrente-niveau er dette årsagen til, at negative renter ikke føres videre til privatpersoner. 

Dette presser indlånsmarginalen som forklaret i afsnit 5.1. 

Analogt til ovenstående tankegang forårsaget af likviditetskrav, vil efterspørgslen efter hybrid og 

ren kernekapital, der kan bruges til at opfylde kapitaldækningsregler, alt andet lige stige. 

6.4.2 Human kapital og teknologi 

Dygtige højtuddannede medarbejdere og avanceret teknologi er essentiel for banker. Som beskre-

vet i afsnit 2.2 er banker eksponeret for en række risici. Disse risici skal styres af sofistikerede 

medarbejdere. Samtidigt stiller udviklingen i samfundet og risikoen for disruption krav til, at banker 

er innovative og investerer massivt i teknologi. 

(Finanswatch, 2015) 

I takt med at interne processer i bankerne går fra, at blive løst af medarbejdere, til at blive løst via 

software, vil banker i højere grad efterspørge innovative teknologieksperter og i mindre grad fi-

nanseksperter. Øget digitalisering af interne processer i banken, vil kunne sænke driftsomkostnin-

ger for banken markant. Omvendt vil det kræve massive investeringer i teknologi. 

(The New York Times, 2015) 

De dygtigste innovative teknologimedarbejdere kan, indenfor bankverdenen, vælge mellem stor-

bankerne og nystartede fintech-virksomheder. Ifølge ovenstående citat er trenden at vælge de in-

novative fintech-virksomheder. 

Sammenspillet mellem kravet til innovative teknologiske løsninger og behovet for dygtige teknologi 

medarbejdere beskrives som en ond spiral: 

”… De ting der tidligere var hardcore i finans bliver digitaliseret” 

Tonny Thierry Andersen, Direktør for Personal Banking, Danske Bank 

 

“Now, though, there is a growing recognition across Wall Street that the old habit of ignoring the 

upstarts may be foolhardy in an era when many of the best young talents are going to Silicon 

Valley and not New York City.” 

Nathanial Popper, The New York Times 
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(The Economist, 2015 s. 4) 

 

Bankerne har altså behov for innovative medarbejdere til at udvikle innovative digitale løsninger. 

Men bankers konservative natur gør det jf. citatet svært at tiltrække de rette folk. Dette hænger i 

høj grad sammen med at disse medarbejdere kan søge mod højteknologiske, adrætte, innovative 

fintech-virksomheder. 

 

Hvis medarbejderstyrken for en bank deles op i traditionelle bankfolk og teknologimedarbejdere, vil 

det primært være teknologimedarbejdere, hvis forhandlingsstyrke påvirkes. Der argumenteres for, 

at denne del af arbejdsstyrken i dag er vigtigere end nogensinde før grundet øget digitalisering af 

både interne processer og eksterne bankydelser. Idet bankerne, i højere grad end tidligere, er af-

hængige af teknologimedarbejdere og disse samtidigt frit kan vælge mellem ’Silicon Valley’ og 

’Wall Street’, argumenteres der for, at forhandlingsstyrken hos teknologimedarbejdere er steget. 

6.4.3 Opsummering 

Grundet strammere regulering, stiger bankers efterspørgsel for likvide og stabile fundingkilder. 

Dette vil betyde en stigning i forhandlingsstyrken for leverandører, der kan tilbyde disse fundingkil-

der. Forhandlingsstyrken for medarbejdere med ekspertise indenfor teknologi vil stige. Dette skyl-

des dels deres vigtighed til at innovere bankers forretning, og dels at de frit kan fravælge banker 

som arbejdsgiver til fordel for fintech-virksomheder. 

6.5 Konkurrencen i bankbranchen 

Bankindustrien i Europa har gennemgået en markant konsolidering siden finanskrisen. Dette frem-

går af nedenstående figur. Mest massive fald i antallet af banker forekom i år 2014. Den skrum-

pende europæiske banksektor er en nødvendig korrektion af et ’overbanked’ Europa. Konsolide-

ringen er et resultat af regulering og reducerede udlån. Konsolideringen sker gennem ’roll-ups’ og 

ikke gennem meningsfyldte grænseoverskridende fusioner og opkøb (Ernst & Young, 2016). ’Roll-

ups’ er opkøb af en række virksomheder i samme marked og fusion af disse. ’Roll-ups’ sker på 

overfyldte og fragmenterede markeder, hvor der er mange små deltagere, men hvor der kun er 

“One banker described this as a vicious circle - because banks are risk-averse, they do not at-

tract the right talent. Without the right people, they cannot pursue the best strategies … and 

without strong Fintech initiatives, they cannot attract risk-oriented technology leadership … and 

so on.” 

Steve Streit, CEO, Green Dot 
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plads til at få store kan få succes (Investopdeia, 2016c). Konsolideringen i Europas banksektor indi-

kerer en intens intern konkurrence. 

Figur 23: Udvikling i antallet af banker i Europa 

 

(European Banking Federation, 2015) 

Den interne konkurrenceintensitet i banksektoren påvirkes af de fire konkurrencekræfter; ind-

trængningsbarrierer, truslen fra substitutter, kunders forhandlingskraft og leverandørers forhand-

lingskraft, der i dette kapitel er analyseret. 

Indtrængningsbarriererne til banksektoren har historisk set været høje. Storbanker udbyder en lang 

række finansielle serviceydelser, hvilket kræver en stor og kompleks infrastruktur. Førend en bank 

kan drive forretning, er tillid til banken afgørende. At opnå tillid er ikke nemt. Det kræver en massiv 

kapitalbase, førend tillid kan opnås, da risiko forbundet med udlån og indlån dermed kan diversifi-

ceres. Med andre ord skal der skabes skala, for at minimere risiko. Skala er ligeledes afgørende 

for bankernes omkostningseffektivitet, da der er betydelige faste omkostninger. Bankernes tillid led 

et knæk efter finanskrisen, hvilket har ledt til strammere regulering af bankerne. Regulering af ban-

ker bidrager ligeledes til de høje indtrængningsbarrierer. Regulering sætter endnu højere krav til 

kapitalbasen. Tilmed er den komplekse regulering forbundet med høje complianceomkostninger. 

Paradoksalt er det at regulering, der i afsnit 5.1 fastslås som negativt for bankers ROE, samtidigt 

beskytter indtjeningsgrundlaget for banker gennem et slags hegn, der blokerer for nye indtrænge-

re. Sidste bidrag til de høje indtrængningsbarrierer er prisufølsomme ’gamle kunder’, der er de 

mest profitable. Nye indtrængere vil have svært ved at fange de mest profitable kunder, da de 

kunder, der vælger at skifte til nye spillere, netop er de prisbevidste. 
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De høje indtrængningsbarrierer for at agere storbank, kan altså tilskrives kompleks infrastruktur, 

krav om tillid, stor kapitalbase, skala, betydelige faste omkostninger, kompleks regulering og pris-

ufølsomme kunder. Betragtes indtrængningsbarrierer dynamisk og fremadrettet, har udvikling i 

teknologiske og social-kulturelle forhold har lavet huller i indtrængningsbarriererne og dermed 

svækket disse. Dette skyldes primært øget brug af digitale kanaler og udbredelsen af deleøkono-

mi. 

Hullerne i indtrængningsbarriererne udnyttes af fintech-virksomheder. Fintech-virksomheder øn-

sker ikke at trænge ind på markedet som komplet storbank, men sigter mod at skumme fløden i 

storbankens mest profitable serviceydelser. Fintech-virksomheder betragtes som substitutter i ste-

det for nye indtrængere, med netop ovenstående begrundelse; at de ikke ønsker at være fuldbyr-

det storbank, men blot ønsker at servicere enkelte bankkundesegmenter eller behov relateret til 

banksektoren. Fintech-virksomheder har en række fordele overfor storbanker. De har markant la-

vere faste omkostninger, da de er små og kun angriber én finansiel serviceydelse (såsom betalin-

ger eller udlån). De formidler udelukkende serviceydelser og opbevarer ikke aktiviteter på balan-

cen, hvorfor en massiv kapitalbase ikke er nødvendig. Dette medfører ligeledes at fintech-

virksomheder opererer i en gråzone og derfor ikke reguleres ligesom banker. Der er dog tre ele-

menter, der begrænser fintech-virksomheder i at kapre væsentlige markedsandele fra storbanker. 

For det første er det ikke ligetil, at opnå den påkrævede tillid. For det andet, ønsker fintech-

virksomheder ikke at vokse sig for store, da de så snart de udgør systemisk risiko, vil reguleres i 

tråd med banker. For det tredje vil fintech-virksomhederne ikke kunne udfordre bankindustrien på 

samme måde som set i andre industrier. Eksempelvis er Airbnb uafhængige af hotelkæder og 

Uber er uafhængige af taxaselskaber, men fintech-virksomheder er afhængige af bankernes infra-

struktur. Banker forbliver altså samfundsøkonomiens hjerte. 

Idet fintech-virksomheder tilbyder specialiserede serviceydelser som fokuserer på et enkelt kunde-

segments behov, vil den samlede bank ikke trues, men den specifikke serviceydelse fra banken vil 

trues. Truslen fra fintech-virksomheder overfor bankerne beskrives som ’død ved 1000 små kniv-

stik’. 

Bankkunders forhandlingskraft har været lav, især for retail-kunder, da den enkelte kundes indfly-

delse på bundlinjen er minimal. Ligeledes har høje omkostninger forbundet med at skifte bank 

svækket forhandlingsstyrken. Dette har gjort det muligt for banker, at udnytte prisufølsomme kun-

der, til at opnå høje marginer på visse finansielle ydelser. 
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Øget transparens, drevet af nye regler og nemmere informationssøgning, sænker omkostninger 

forbundet med at skifte bank. Dette øger kundemobiliteten og gør bankkunder mere prisfølsomme 

end tidligere. 

Kundemobiliteten påvirkes også af kundeloyalitet, der opnås via kundetilfredshed. Idet mennesker i 

højere grad end tidligere interagerer gennem digitale kanaler, vil tilfredshed og loyalitet opnås gen-

nem veldesignede digitale løsninger, der er målrettet til den enkeltes behov. Fintech-virksomheder 

kan gennem deres teknologiske se tup og begrænsede størrelse nemmere tilfredsstille bankkunder 

end storbanker. Tillid til deleøkonomi vil muliggøre, at kunder kan få dækket et bankrelateret behov 

uden om banker gennem digitale ’peer-to-peer’-platforme. Det øgede udbud af finansiel-

teknologiske ydelser udbudt af fintech-virksomheder vil potentielt medføre, at de nuværende ban-

ker kan miste kunder. 

Slutteligt udgøres leverandører af fundingkilder, human kapital og teknologi. Privatpersoners inde-

ståender er attraktive i relation til regulering, hvorfor forhandlingsstyrken af denne fundingkilde vil 

stige. Dette presser indlånsmarginalen. 

Hvis relationen til kunden mistes, så mister bankerne en væsentlig indtægt fra tidligere prisuføl-

somme kunder. Derfor er det vigtigt at banker er innovative og selv udbyder digitale løsninger. Det-

te kræver medarbejdere med ekspertise inden for teknologi. Disse medarbejdere kan fravælge, at 

arbejde i banker til fordel for fintech-virksomheder. Begge elementer gør, at disse medarbejderes 

forhandlingsstyrke vil stige. 

Den interne rivalisering i banksektoren er intens, hvilket afspejles af konsolideringen i den europæ-

iske banksektor. Samtidigt har den digitale revolution, kombineret med udbredelsen af deleøkono-

mi muliggjort, at nye spillere i form af fintech-virksomheder er på vej ind på markedet. Disse små 

højteknologiske virksomheder angriber de mest profitable finansielle serviceydelser. Samtidigt vil 

deres veldesignede digitale løsninger være mere målrettet mod bankkunders behov. Overordnet 

har denne udvikling medført, at indtrængningsbarrierer for bankernes finansielle ydelser er svæk-

ket, truslen fra substitutter er steget, og at kunders og leverandørers forhandlingsstyrke er steget. 

Selvom fintech-virksomheder på nuværende tidspunkt ikke for alvor har penetreret markedet, vil 

den øgede konkurrence, alt andet lige, presse bankernes indtjeningsmuligheder.  
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7 Diskussion 

I perioden 2014 til Q1 2016 har det gennemsnitlige niveau i ROE været 3,3 pct. mens det gennem-

snitlige afkastkrav i samme periode har været ca. 9 pct. Det nuværende afkastkrav på omkring 9 

pct. er en god indikator for det historiske afkastkrav, der i perioden 2005 til Q1 2016 har været ca. 

10 pct. Et gennemsnitligt afkastkrav for bankaktier på 9-11 pct. konkluderes at være det niveau, 

som ROE skal opnå, på baggrund af det nuværende og det historiske niveau samt på baggrund af 

interview med finansanalytikere. 

ROE er i øjeblikket langt under afkastkravet, hvilket afspejler sig i en P/TB, der er nær et historisk 

lavt niveau. Tidligere har P/TB været under 1 i løbet af finanskrisen og den europæiske gældskri-

se. Dette udtrykkes bl.a. af, at der i løbet af disse kriser var betydelig likviditets- og kreditrisiko 

bankerne imellem. I dag er dette ikke tilfældet, hvorfor dette ikke kan være med til at forklare den 

lave P/TB. 

ROE kan overordnet set forbedres på to måder; enten forbedres tælleren ved en øget indtjening, 

alternativt sænkes nævneren ved at formindske egenkapitalen. Med tanke på at P/TB på sigt skal 

konvergere mod 1 betyder dette, at SX7P-bankerne med en nuværende P/TB på 0,78 samlet set 

vil miste 22 pct. af bogført værdi af egenkapital fratrukket immaterielle aktiver, såfremt intet forbed-

res på indtjeningssiden. 

Om ROE vil kunne stige til et niveau på 9-11 pct., således spreadet mellem ROE og afkastkravet 

ikke er negativt, vil diskuteres ud fra delkonklusionerne på omverdensanalysen og konkurrence-

analysen. 

Bankers indtjeningsevne er et spejlbillede af samfundsøkonomien. Forventningen til økonomisk 

vækst i Europa er positiv, men træg og usikker. Den vækst, der forventes, er stimuleret af en sæn-

kelse i de korte renter, quantitative easing og lave energipriser og forudsætter stigende investerin-

ger i Europa. Stigende investeringer er usikre idet emerging markets økonomier er skræntende, i 

særdeleshed Kinas. Yderligere kan det massive fald i Europas aktiemarkeder manifestere sig i 

mistillid og svække Europas realøkonomi. 

Renteniveauet er historisk lavt, hvilket svækker nettorenteindtægter, som er bankernes vigtigste 

indtægtskilde. ROE har siden den europæiske gældskrise været meget lav. Dette er sammenfal-

dende med, at 3M Euribor de sidste fire år har været under 1 pct. Det forventes, at renteniveauet 

ikke kan forblive historisk lavt med negative korte renter, da et sådan vedvarende lavrentemiljø vil 

ødelægge bankers indtjeningsevne og potentielt kan tvinge banksektoren i knæ. De negative kon-



Side 110 af 136 
 

sekvenser forbundet hermed, vil overskygge de vækstfremmende elementer ved meget lave ren-

ter. 

Europas økonomi er grundlæggende i et skrøbeligt og usikkert stadie. Banksektoren skal være 

stabil for at samfundsøkonomien fungerer, samtidig skal økonomien være solid, førend bankerne 

kan tjene penge. Samfundsøkonomiens vækst er på nuværende tidspunkt stimuleret af et historisk 

lavrentemiljø med negative korte renter. Banksektoren er afhængig af økonomisk vækst, men 

svækkes af lavrentemiljøet, der samtidigt bidrager til at stimulere den økonomiske vækst. Hvis Eu-

ropas økonomi styrkes, samtidig med at renteniveauet normaliseres grundet positive vækstfor-

ventninger, vil dette have en klar positiv effekt på ROE. Økonomisk vækst vil isoleret set øge ROE, 

primært gennem lavere hensættelser og øget lånevillighed. Ligeledes vil højere renter øge ROE 

gennem nettorentemarginalen. Især ved lave renter, vil effekten af rentestigninger være markante 

på ROE. Dog vil øgede renter lede til fald i rentefølsomme trading-aktiver samt fald i gebyrer & 

kommissioner samtidigt med at hensættelser øges. De negative effekter af stigende renter forven-

tes dog at blive overgået af stigningen i nettorentemarginalen, der øger nettorenteindtægterne. 

Den økonomiske situations effekt på ROE er altså tvetydig i øjeblikket. Førend renterne kan stige, 

skal der komme gang i den økonomiske vækst, men for at stimulere økonomien og sætte gang i 

væksten er renterne sænket. Dette er grundlæggende årsagen til, at Europas økonomi betragtes 

som skrøbelig. Hvornår Europas økonomi går fra skrøbelig til stærk er uvist. Det er med andre ord 

uvist, om ROE i de næste par år vil forbedres gennem en stærkere europæisk økonomi, men på 

længere sigt må det forventes, at der kommer ordentlig gang i økonomien. Tilsvarende kan det 

heller ikke kan udelukkes, at der på et fremtidigt tidspunkt vil forekomme recession – i hvert fald 

hvis økonomien fremadrettet skal følge de historiske mønstre. 

Regulering har til formål at mindske risikoen for, at samfundsøkonomiens hjerte bløder og dermed 

ikke fungerer. Dette har udmøntet sig i en række strammere krav, der begrænser bankerne på 

flere områder. Høj risikotagning, bl.a. i form af høj gearing og en stor mængde illikvide aktiver rela-

tivt til passiver var afgørende for den høje ROE bankerne formåede at generere før finanskrisen. 

Basel-III reguleringen vil - hvis ikke allerede så fremadrettet - sænke ROE på begge sider af brø-

ken. Både gennem øgede krav til egenkapital og svækket nettoresultat. Nettoresultatet svækkes, 

da muligheden for varighedstransformation formindskes, retail-funding bliver dyrere, afkastet på 

højkvalitetsaktiver falder, risikovilligheden falder, samtidigt med at complianceomkostninger stiger. 

Reguleringen vil dog medføre øget sikkerhed og tillid til banksektoren, der er afgørende for, at 

banken kan drive sin forretning. Da flere banker er compliant med dele eller hele Basel-III regel-

sættet, vil ROE fremadrettet for SX7P-bankerne ikke nødvendigvis falde. Men regulering vil være 
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en spændetrøje for bankerne, så ROE fremadrettet ikke vil kunne stige til niveauer set før krisen. 

Da reguleringen sænker bankers risiko, bør afkastkravet falde. Dette er dog ikke set endnu trods 

Basel-III blev offentliggjort tilbage i november 2010, og markedet derfor har haft rig mulighed for at 

vurdere regelsættet. Spreadet mellem Euribor og Eonia-swap renten indikerer, at bankernes kredit-

risiko ligger på et lavt niveau. Det vurderes internt i banksektoren altså ikke at bankerne er i likvidi-

tetsvanskeligheder eller på anden måde er ved at dreje nøglen om. Dette kunne tale for et lavere 

afkastkrav, men dette gør sig ikke gældende – tværtimod. Aktionærerne kræver stadig 9-11 pct. 

Spreadet mellem markedets implicitte afkastkrav på europæiske bankaktier (SX7P) og det generel-

le aktiemarked (SXXP) er højere end nogensinde. Selvom afkastkravet for bankaktier har været 

nogenlunde konstant, er afkastkravet for det øvrige aktiemarked faldet. Dette indikerer, at marke-

det vurderer, at bankaktier er mere risikofyldte ift. det generelle aktiemarked end nogensinde. Re-

gulering har gjort banker mere sikre, hvilket afspejles i lav interbank-kreditrisiko, men alligevel er 

afkastkravet på bankaktier ikke faldet! Hvilket spøgelse markedet ser er uvist! 

Samtidigt med at reguleringen er en spændetrøje for bankerne, virker den komplekse regulering 

som et slags hegn rundt om banksektoren, der medfører massive indtrængningsbarrierer. Generelt 

har indtrængningsbarriererne til banksektoren været massive. Banker skal varetage en enorm in-

frastruktur, der eksisterer høje faste omkostninger, kunder er prisufølsomme og kravet om tillid er 

altafgørende. Dette medfører, at truslen for at nye storbanker træder ind på markedet betragtes 

som lav. Dette muliggjorde at banksektoren tidligere kunne opnå høje marginer og dermed et for-

nuftigt nettoresultat. 

Indtrængningsbarriererne påvirkes af ny teknologi og ændret forbrugeradfærd. Menneskers øgede 

interaktion gennem digitale kanaler og udbredelsen af deleøkonomi har muliggjort, at fintech-

virksomheder kan trænge ind på bankmarkedet. Fintech-virksomheder er små fokuserede selska-

ber, der opererer i en regulatorisk gråzone. På nuværende tidspunkt antages de, fra myndigheder-

nes side, ikke at udgøre systemisk risiko og er derfor ikke underlagt samme regulering som bank-

sektoren. Fintech-virksomheder skummer fløden på de mest profitable finansielle serviceydelser, 

ved gennem overlegne digitale løsninger, at kapre bankkunder.. Foruden at undgå stram regule-

ring har fintech-virksomheder markant færre faste omkostninger end storbanker, men er samtidig 

afhængige af bankernes infrastruktur. Om fintech-virksomheder bør kategoriseres som nye ind-

trængere eller substitutter kan diskuteres. De finansielle serviceydelser som de udbyder, ligner 

isoleret set dem, som bankerne udbyder, men fintech-virksomheder fokuserer på én eller få ser-

viceydelser, hvor banker har et bredt fokus. Samtidig udtaler fintech-branchen selv, at de ikke øn-

sker at være banker, men trives i den gråzone, de befinder sig i. Der er altså tale om substitutter 

på udvalgte finansielle serviceydelser, ikke nye indtrængere som samlet bank. 
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Fremkomsten af fintech-virksomheder viser, at der er kommet huller i indtrængningsbarriererne til 

bankmarkedet. Dette skyldes især den teknologiske udvikling, der gør, at fintech-virksomhederne 

forholdsvis nemt kan etablere digitale platforme og herigennem interagere med forbrugeren. At 

fintech-virksomheder kan lokke bankkunder til, skyldes ændret adfærd. Bankkunders mobilitet er 

steget grundet nemmere informationssøgning, tillid til alternative løsninger og stigende krav til digi-

tale løsninger. Dette kan påvirke konkurrencen og dermed bankernes indtjening på to måder. For 

det første vil bankkunderne være mere prisfølsomme og hurtigere skifte bank end tidligere. Dette 

vil øge den interne rivalisering i banksektoren. For det andet vil risikoen for, at bankkunder skifter til 

andre udbydere af finansielle serviceydelser stige. 

Den enkelte kundes indflydelse på bankernes bundlinje er minimal og forhandlingsstyrken er derfor 

isoleret set ikke høj. Men bankerne har behov for skala, så det er vigtigt, at et massivt antal kunder 

ikke mistes. Herudover er privatkunderne bankernes vigtigste fundingkilde, da denne vurderes 

mest stabil i et stresset markedsscenarie. Den øgede kundemobilitet øger kundernes forhandlings-

styrke. Den er stadig ikke overvældende, men idet kunderne i højere grad end tidligere har mulig-

hed for at skifte væk, kan de i højere grad forhandle med bankerne. Bankerne vil nødigt miste de-

res eksisterende kunder, da det er de allerede eksisterende kundeforhold, bankerne historisk set 

har baseret deres indtjening på. Mister bankerne de eksisterende og hidtil loyale kunder vil det, alt 

andet lige, sænke bankernes mulighed for at opnå høje marginer. Oveni vil der komme kamp om 

kunderne, hvilket vil presse marginerne nedad. Der er forskellige parametre at justere på for at 

opretholde kundeforholdet eller vinde nye kunder. Fintech-virksomhederne har umiddelbart vist sig, 

at være overlegne på det teknologiske område. Dette kan føre til, at prisparameteren bliver den 

mest afgørende for bankerne, hvilket naturligvis vil presse marginerne nedad. Bankers forret-

ningsmodel trues af denne teknologiske udvikling, da langvarige relationer til kunder bliver sværere 

at opnå fremadrettet uden væsentlige rabatter. 

Selvom fintech-virksomhederne på nuværende tidspunkt ikke udgør en væsentlig del af bankmar-

kedet (2 pct.), er truslen ikke uvæsentlig. Grundet bankernes høje faste omkostninger vil de mar-

kedsandele, som fintech-virksomheder tager, tilnærmelsesvis påvirke bankernes bundlinje direkte. 

Tilmed er de områder, som fintech-virksomhederne konkurrerer med banksektoren om de mest 

profitable områder. 

Det er afgørende, at banker når at følge med den teknologiske udvikling for at bevare relationen til 

kunden, ved at kunne tilbyde de produkter, som kunderne efterspørger. Dette kræver massive in-

vesteringer i innovative teknologiske løsninger. Dette vil potentielt kunne effektivisere bankernes 

omkostningsstruktur, da marginalomkostningen for digitale ydelser er tæt på nul, samtidigt med at 

der kan foretages besparelser på fysiske kanaler som eksempelvis antallet af filialer. De banker, 
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der er innovative og formår at omstille sig den digitale revolution, vil formentlig stige i værdi frem-

adrettet. Bankernes mulighed for at tilbyde teknologiske vidunderprodukter er formentlig mindre 

end fintech-virksomhedernes. Dette skyldes, at bankerne givetvis har sværere ved at tillokke tek-

nologiske genier til banksektoren. Hvorfor vil man som teknologinørd arbejde i den konservative 

banksektor, hvis man kan vælge mere specialiserede arbejdspladser, hvor teknologi, innovation og 

disruption er øverst på dagsordenen? Bankerne skal uanset hvad også koncentrere sig om deres 

resterende forretning, der på nogle områder har minimalt at gøre med teknologisk innovation. 

Storbankerne bruger enorme ressourcer på at opdatere interne systemer ift. regulatoriske ændrin-

ger. Først når regulering er implementeret i systemerne, kan fokus skiftes henimod innovative løs-

ninger rettet mod kunden. 

Omvendt er de store banker ikke passive, og de besidder store kapitalbaser, der giver dem mulig-

hed for, at opkøbe de specialiserede fintech-virksomheder. Dette vil dog ikke være gratis, og som 

populariteten af fintech-virksomheder vinder frem vil overtagelsespriser stige. Formuer vil i så fald 

blive flyttet fra banksektoren til ejere af fintech-virksomhederne. 

Den interne konkurrenceintensitet i banksektoren illustreres af den massive konsolidering, der har 

været efter finanskrisen. Mest massive fald i antallet af europæiske banker fandt sted i 2014. Den-

ne massive konsolidering bør, alt andet lige, øge ROE for de tilbageværende banker. Men dette 

afspejler sig ikke tydeligt i udviklingen i ROE. Hvis det, der skal til førend ROE stiger til et niveau 

nær afkastkravet, er at visse af bankerne udkonkurreres, så er dette ikke en holdbar konklusion på 

problemformuleringen. Dette vil nemlig implicere tabt egenkapital. 

De primære elementer, der kunne tale for stigende ROE, er at den europæiske økonomi styrkes og 

økonomisk vækst og renter når et ’normaliseret’ niveau. Yderligere vil overgang til digitale løsnin-

ger kunne omkostningseffektivisere bankerne, omend det kræver massive investeringer. Marginal-

omkostningen ved digitale serviceydelser er tæt på nul, samtidigt med at en del fysiske filialer kun-

ne lukkes.  

Dog vil en styrkelse af økonomien have mindre positive effekter på bankerne end set tidligere 

grundet strammere regulering, der sætter bankerne i en spændetrøje. Eventuelle rentestigninger 

vil ikke have ligeså positiv effekt fremadrettet, som det tidligere har været tilfældet, grundet øget 

konkurrence både vedrørende indlåns- og udlånsmarginalen. Basel-III likviditetskravene gør inde-

ståender fra privatpersoner mere eftertragtede for banker, hvilket presser indlånsmarginalen. Den 

nuværende negative indlånsmarginal øger vigtigheden af udlånsmarginalen, hvilket samtidigt øger 

konkurrencen efter udlån. Dette vil, alt andet lige, presse udlånsmarginalen. Kombineres dette med 

argumentet om, at hvis banker ikke formår at udbyde innovative digitale løsninger, så vil de kun 
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kunne konkurrere på pris, så ser bankernes muligheder for fremadrettet at generere overnormal 

profit dystre ud. 

Hermed vil øget intern rivalisering mellem bankerne samt truslen fra fintech-virksomheder presse 

udlånsmarginalen. Sætter bankerne udlånsrenten for højt overfor deres kunder, risikerer de at 

kunderne skifter væk, og/eller nye kunder ikke lokkes til. Denne konkurrence er kun blevet større 

ved fremkomsten af fintech-virksomheder. Fintech-virksomheder har mulighed for at tilbyde billige-

re og bedre produkter grundet undvigelse af regulering, der ikke dækker den gråzone de opererer 

i. 

Banker kunne øge ROE uden at påtage sig risikoniveauer, som set under finanskrisen, blot ved at 

slanke omkostningerne. Men innovation, IT og regulering er altafgørende for det fortsatte forret-

ningsgrundlag og udgør tunge omkostningsposter, hvilket begrænser, hvor meget bankerne over-

ordnet set kan slanke deres omkostninger. 

Lykkedes det for fintech-virksomhederne at kapre nok af bankernes kunder, og de heraf vokser sig 

tilstrækkeligt store, vil de før eller siden ligeledes betragtes som systemisk vigtige. Dermed vil de 

være underlagt samme ’spilleregler’ og dermed påføres den samme spændetrøje, som de eksiste-

rende banker har. Hermed vil de konkurrencemæssige fordele overfor bankerne fra manglende 

regulering bortfalde. Derfor vil der være et loft på hvor store markedsandele fintech-

virksomhederne kan stjæle fra bankerne under de gunstige forhold, de opererer under nu. Derfor 

vil der være en begrænsning på, hvor længe de ulige ’spilleregler’ kan ramme bankerne konkur-

rencemæssigt hårdt. Herudover har fintech-virksomhederne ej heller bevist deres værd under en 

finansiel krise. De ulemper reguleringen medfører for bankerne er netop med til at gøre banksekto-

ren robust overfor sådanne kriser.  
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8 Konklusion 

Banker er samfundsøkonomiens hjerte, der har en livsnødvendig funktion – nemlig at pumpe kapi-

tal rundt i økonomien. Banker opererer overordnet i tre forretningsområder; traditionel bankforret-

ning, investeringsbankforretning og kapitalforvaltning. I traditionel bankforretning opererer banken 

som finansiel mellemmand mellem indlån og udlån og varetager betalinger. I investeringsbankfor-

retning opererer banken som finansiel mellemmand mellem virksomheder og kapitalmarkeder og 

som rådgiver for virksomheder. I kapitalforvaltning opererer banken som aktiv investor på kapital-

markeder. Uden banker til effektivt at formidle og distribuere kapital vil samfundsøkonomien gå til 

grunde. 

Førend banker kan drive nogen form for forretning, er det altafgørende, at de har samfundets tillid. 

Banksektoren led et alvorligt knæk efter finanskrisen, hvilket førte til introduktionen af Basel-III. 

Basel-III har til formål, at øge banksektorens robusthed gennem skærpede krav til kapitaldækning, 

gearing og likviditet. Kapitaldækningskrav er både skærpet hvad angår kvaliteten og kvantiteten af 

egenkapital, samt ved opgørelsen af risikovægtede aktiver. Der er introduceret en gearingsbe-

grænsning, som sætter et loft for, hvor meget gearing banker kan tage uanset risikovægte. LCR 

stiller krav til, at banker skal holde en tilpas mængde højkvalitetsaktiver til, at kunne dække et 30 

dages likviditetsdræn i et stresset markedsscenarie. NSFR stiller krav til, at aktiver med længere 

løbetid finansieres af stabile fundingkilder. 

Egenkapitalforrentningen (ROE) har været stabil omkring 3,3 pct. siden 2014. Inden finanskrisen 

var ROE ca. 17,5 pct., men efter finanskrisen har niveauet været langt lavere. Der er to perioder, 

hvor der har været massiv negativ ROE; i løbet af finanskrisen og i løbet af den europæiske 

gældskrise. Siden finanskrisen har ROE været under markedets implicitte afkastkrav. Markedets 

implicitte afkastkrav har fluktueret markant mindre end ROE og har historisk været ca. 10 pct. 

Hvis forholdet mellem markedspris og bogført værdi af egenkapital fratrukket immaterielle aktiver 

(P/TB) er under 1, vil aktionærer teoretisk set være bedre stillet, hvis bankerne indstiller driften, 

likviderer deres aktiver og udbetaler provenuet. P/TB har været under 1 i tre perioder i den obser-

verede periode. Under finanskrisen, under den europæiske gældskrise samt i dag. Under de to 

kriseperioder, var bankerne eksponeret for betydelig interbank likviditets- og kreditrisiko, men i dag 

fremstår denne risiko tæt på 0. Dette stemmer godt overens med indfasningen af Basel-III, der 

netop har til formål, at sænke risikoen for banker og skabe en robust banksektor. Dette afspejler 

sig dog ikke i afkastkravet, der ikke er faldet. Tværtimod er spreadet mellem afkastkravet for bank-

aktier og det generelle aktiemarked højere i dag end nogensinde. 
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Hvilken risiko, markedet ser, er uden for specialets omfang. Ud fra det historiske og nuværende 

niveau og vurderinger fra finansanalytikerne Per Grønborg og Jesper Brydensholt, konkluderes 

afkastkravet at være 9-11 pct. fremadrettet. Til at vurdere om ROE fremadrettet ville kunne stige til 

dette niveau er omverdenen og konkurrencesituationen analyseret. 

De primære faktorer fra omverdenen, der påvirker bankernes ROE fremadrettet er regulering, øko-

nomisk vækst, renteniveau, teknologi og social-kulturelle forhold. 

Regulering holder banker i en spændetrøje, hvor ROE presses fra flere sider både gennem øgede 

krav til egenkapital og svækket nettoresultat som følge af forretningsmæssige begrænsninger. Net-

toresultatet svækkes da muligheden for varighedstransformation formindskes, retail-funding bliver 

dyrere, afkastet på højkvalitetsaktiver falder, risikovilligheden falder, samtidigt med at compliance-

omkostninger stiger. Det flersidede pres på indtjeningsevnen er afledt af, at banker i højere grad 

end tidligere straffes for at påtage sig risiko. Overordnet skal aktiver være mindre risikofyldte og 

passiver være mere stabile. 

Europas økonomi er i et skrøbeligt stadie, med træg og usikker økonomisk vækst og et tilhørende 

historisk lavt renteniveau. Begge forhold er kritisk for bankers indtjeningsevne, hvilket indebærer 

størstedelen af forklaringen på det nuværende meget lave niveau i ROE. Forventningerne til øko-

nomisk vækst er bestemmende for renteniveauet, hvorfor der er høj sammenhæng mellem vækst i 

BNP og renteniveauet. Økonomisk vækst påvirker isoleret set bankerne gennem hensættelser og 

tab på lån og antallet af nye lån. Renteniveauet påvirker isoleret set bankernes indtjening tvetydigt, 

men den positive effekt på nettorenteindtægterne er den mest afgørende faktor. Stabilisering og 

styrkelse af den europæiske økonomi fremadrettet, med dertilhørende stigende renter, vil alt andet 

lige have betydelige positive følger for ROE. Regulering vil bremse den positive effekt på ROE af 

en eventuel fremtidig styrkelse af den europæiske økonomi. 

Den digitale revolution slører de ellers klare linjer mellem de fysiske, digitale og biologiske sfærer. 

Flere industrier er blevet transformeret af denne eksponentielle udvikling. Mennesker bruger i høje-

re grad end tidligere digitale kanaler til at interagere med hinanden og med forretningslivet. Dette 

kombineret med et skifte henimod deleøkonomi muliggør for alvor disruption. Disruption af bank-

sektoren er dog ikke på nær samme stadie som i andre industrier, da blandt andet kompleksitet og 

tillid begrænser hastigheden hvormed sektoren transformeres. Bankerne skal investere massivt i 

innovative teknologiske løsninger, for at følge med udviklingen og undgå at blive udfordret og ulti-

mativt disruptet. Hvorvidt denne udvikling fremadrettet vil styrke eller svække ROE er uvist. På den 

ene side forværres konkurrencesituationen af den digitale revolution, på den anden side vil den 

kunne effektivisere omkostninger markant. 
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Konkurrencesituationen i banksektoren bestemmes af de fem konkurrencekræfter; intern rivalise-

ring, indtrængningsbarrierer, truslen fra substitutter, kunders forhandlingsstyrke og leverandørers 

forhandlingsstyrke. Konkurrencesituationen er intens på det europæiske bankmarked. De senere 

år er der sket en massiv konsolidering af den europæiske banksektor som følge af et ’overbanked’ 

Europa. Indtrængningsbarriererne for storbanker er massive, men fintech-virksomheder udnytter 

smuthuller i indtrængningsbarriererne, til at substituere bankernes finansielle serviceydelser. Disse 

små og adrætte selskaber skummer fløden på de mest profitable serviceydelser. De har en række 

fordele overfor bankerne; de opererer i en ureguleret gråzone og har markant lavere faste omkost-

ninger. Yderligere udbyder de overlegne målrettede digitale løsninger, der gennem deres snævre 

fokus kan opfylde kundernes behov bedre. Udbredelsen af fintech-virksomheder begrænses dog 

af, at det ikke er ligetil at opbygge tillid, at de er afhængige af bankernes infrastruktur, og at det 

ikke er i deres interesse at vokse sig for store og blive systemisk vigtige med dertilhørende regule-

ring. Herudover kæmper bankerne imod i det omfang, som de har mulighed for det inden for de 

regulatoriske spilleregler. 

Risikoen for at bankkunder skifter til fintech-virksomheder øges af, at kundemobiliteten, der grun-

det øget transparens, øget brug af digitale kanaler og skift henimod deleøkonomi, er steget. Den 

øgede kundemobilitet har øget kunders forhandlingsstyrke og svækket bankernes mulighed for at 

opnå høje marginer på serviceydelser til prisufølsomme kunder. 

Førend banker kan følge med den digitale revolution, er det essentielt, at de formår at tiltrække 

teknologigenier. Vigtigheden af disse medarbejdere, kombineret med at de frit kan arbejde for fin-

tech-virksomheder i stedet, gør at disse medarbejderes forhandlingsstyrke er steget. Funding er 

den mest essentielle ressource for banker. Den mest eftertragtede funding, efter indfasningen af 

Basel-III, er privatpersoners indeståender. Privatpersoners forhandlingsstyrke øges altså ud fra to 

perspektiver. Deres indeståender er vigtige for banker i reguleringsøjemed samtidigt med at kun-

demobilitet er øget. 

Samlet konkluderes konkurrencesituationen i den europæiske banksektor at forværre bankernes 

fremtidige indtjeningsevne. 

Et klart sort/hvidt svar på den overordnede problemformulering er ikke mulig. Men med et ud-

gangspunkt i den nuværende ROE på 3,3 pct. og et afkastkrav på 9-11 pct., skal ROE fremadrettet 

stige betydeligt, førend europæiske bankaktier vil være en holdbar, langsigtet investering. Hvad 

der kan øge ROE betragteligt er en styrkelse af den europæiske økonomi, men om dette vil kunne 

løfte ROE helt op til 9-11 pct. er tvivlsomt, da regulering danner en spændetrøje for bankernes 
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egenkapitalforrentning samtidigt med, at indtjeningsevnen presses af den skærpede konkurrence-

situation. 

 

9 Perspektivering 

Strategiske anbefalinger til banksektoren 

Bankerne står foran åbenlyse udfordringer, der på forskellige måder leder til pres på deres egen-

kapitalforrentning. I forlængelse af specialet kunne bankernes muligheder for at imødegå presset 

undersøges. Der kunne arbejdes hen imod strategiske løsningsforslag til bankerne. Følgende 

spørgsmål er eksempler på, hvad der kunne være interessant at undersøge. Hvilke produkter og 

serviceydelser burde bankerne koncentrere sig om? Burde bankerne stoppe med at drive dele eller 

hele forretningsområder? Bør sektoren konsolidere sig yderligere?  

Utility stocks 

Flere eksperter spår, at bankerne som vi kender dem i dag, er på vej til at blive ’utilities’. Med utility 

menes, at bankerne er på vej væk fra B2C-rollen henimod udelukkende at varetage en B2B-rolle. 

Som nævnt i specialet er fintech-virksomhederne afhængige af bankernes infrastruktur. Områder-

ne, de ’stjæler’ fra bankerne, er de såkaldte ’top layers’, som er det sidste led ud til slutbrugeren. Et 

andet fokus kunne derfor være, at undersøge mulighederne for, om fintech-virksomhederne kunne 

overtage samtlige ’top layer’ funktioner og dermed lede bankerne til at blive rene forsynere af 

bank-infrastruktur. I en sådan situation vil bankerne udelukkende varetage en back-office funktion, 

ved at stille balancer til rådighed og altså være en slags råvareleverandør af infrastruktur og kapi-

tal. 

Afkastkrav – teori vs praksis 

I specialet er det udelukkende markedets implicitte afkastkrav der berøres. Forskellige teoretiske 

modeller beskæftiger sig med at beregne afkastkravet. En interessant undersøgelse kunne være, 

at holde det teoretiske afkastkrav op mod markedets implicitte afkastkrav, og hver især sammen-

ligne disse med egenkapitalforrentningen. Markedets implicitte afkastkrav har eksempelvist været 

meget stabilt. Ville det samme gøre sig gældende for det teoretiske afkastkrav? Hvad skyldes afvi-

gelserne? 
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Reguleringens effekt 

Formålet med reguleringen er at skabe en stabil og robust banksektor. Reguleringen har dog virket 

som en markant spændetrøje for bankerne, hvilket har begrænset deres forretningsomfang. En 

følgevirkning af denne begrænsning er mindre likviditet på de finansielle markeder og dermed hø-

jere volatilitet. En interessant perspektivering kunne være at undersøge, hvorvidt formålet med 

reguleringen er opnået, eller det modsatte har gjort sig gældende. 

Hvilken risiko ser markedet i dag? 

En alternativ vinkel til specialet kunne være, udelukkende at fokusere på markedets implicitte af-

kastkrav. Afkastkravet på bankaktier er relativt til afkastkravet på det generelle aktiemarked højere 

end nogensinde før. Kreditrisikoen internt mellem bankerne i dag er tæt på 0. Den viden, der er 

opbygget i specialet, kunne bruges til at undersøge, hvad der er årsagen til, at bankaktier vurderes 

så risikofyldte af aktionærer i dag. Er det fordi reguleringen af banker gør, at aktionærer lider en 

større andel af eventuelle tab i en fremtidig stresset markedsscenarie? Er det fordi markedet fryg-

ter transformationen, som andre industrier gennemgår forårsaget af den digitale revolution? Er det 

irrationel adfærd, som ikke bunder i fundamental værdi? 

Forskellige investeringsrationaler 

Specialet tager udelukkende udgangspunkt i et langsigtet og ’holdbart’ investeringsperspektiv. 

Denne tilgang vil til en vis grad give mening i en pensionskasse, hvor pensionshensættelser gen-

nemsnitligt er af meget langvarig karakter. Der findes andre typer investorer, der kunne finde 

banksektoren som en attraktiv investering grundet forskellige investeringsrationaler, investerings-

horisont og risikoaversion. Sådanne investorer kunne såmænd godt være enige i, at det på lang 

sigt ikke ville være en attraktiv investering. Dog kunne det for bestemte typer investorer være en 

attraktiv kortvarig investering, såfremt det eksempelvis forventes at det nuværende negative spre-

ad mellem ROE og afkastkravet indsnævres indenfor en kort tidshorisont.  
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Bilag 1: Ordliste 
   

Recession 

En periode på minimum 6 

måneder, med negativ real-

vækst i BNP.  

Varighedstransformation 

Når banker udbyder langvari-

ge lån, der finansieres af kort-

løbende indeståender, så 

transformeres varigheden. 

Dette er en primær indtægts-

kilde for banker. 

Funding 

Synonym for finansieringskil-

de. 

Marked-to-market 

Når et aktiv eller passiv er 

marked-to-market så bogføres 

det til markedsværdi.  

Gearing 

Et udtryk for mængden af 

gæld i en virksomheds kapital-

struktur relativt til egenkapital. 

Illikviditet 

Et aktiv er illikvidt, hvis det 

ikke nemt kan sælges eller 

omsættes til kontanter uden 

væsentlige tab   

Basel Komitéen 

En komité i regi af Bank for 

International Settlements, der 

drøfter banktilsyn og udarbej-

der vejledende retningslinjer 

for banker, bl.a. Basel III. 

Systemisk Risiko 

Risiko for at konkurs på virk-

somhedsniveau kan føre til 

ustabilitet eller kollaps af en 

hel industri eller økonomi.  

Going concern 

Beskriver at en virksomhed 

har de fornødne ressourcer til 

at fortsætte driften. 

Gone concern 

Beskriver at en virksomhed 

ikke har de fornødne ressour-

cer til at fortsætte driften og 

dermed er under konkurs. 

Højkvalitetsaktiver (HQLA) 

Aktiver med ultrakort løbetid, 

høj likviditet og lav kreditrisiko. 

Stresset markedsscenarie 

Et scenarie med økonomisk 

uro, hvor investorer søger at 

veksle usikre værdipapirer til 

likvider og sikre aktiver.  

Complianceomkostninger 

Omkostninger (tid eller penge) 

forbundet med at overholde 

lovgivning eller regulering. 

Overnormalt afkast 

Når afkast på en given inve-

stering overstiger afkastkravet. 

Bruttonationalproduktet 

Et mål for værdien af et lands 

samlede produktion af varer 

og tjenester fratrukket værdien 

af anvendte råstoffer.  

Realvækst 

Vækst i faste priser.  

Genopretning 

Den fase i en konjunkturcyklus 

hvor en økonomi genvinder sig 

efter en recession. 

Quantitative Easing 

Ukonventionel pengepolitik, 

med formål om at stimulere 

økonomien, når renteniveauet 

ikke kan sænkes. 

Centralbank  

Den institution der forestår 

udstedelsen af penge og har 

hovedansvaret for valuta- og 

pengepolitik i et land eller en 

gruppe af lande med fælles 

valuta. 

Udviklede markeder 

Et land med veludviklede kapi-

talmarkeder og veludviklet 

økonomi 

Emerging markets 

Et land der har nogle karakte-

ristika som et udviklet marked, 

men ikke møder de krævede 

standarder. Eksempelvis 

BRIK-landene. 

Spread 

I dette speciale benyttes spre-

ad til at vise procentvise for-

skelle. Eksempelvis mellem 

afkast og afkastkrav.  

Plain Vanilla Swap 

Mest basale swap. Omfatter 

udveksling af variable og faste 

cash flows i en forudbestemt 

periode til en forudbestemt 

hovedstol. 

Mergers & Acquisitions 

(M&A) 

Vedrører overordnet konsoli-

dering af virksomheder eller 

aktiver. Dette gøres gennem 

mange typer transaktioner, 

mest hyppig er fusioner og 

opkøb. 

Den digitale revolution 

Den fjerde industrielle revolu-

tion, hvor interne og eksterne 

processer digitaliseres og 

interaktion mellem mennesker 

transformeres. 

Disruption 

Disruption af et marked impli-

cerer at et markeds produkt 

eller ydelse bliver fundamen-

talt ændret eller overflødig-
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gjort. Kendetegnet ved hurtig 

og massivt fald i markedet. 

Deleøkonomi 

Et økonomisk princip hvor 

fysiske overskudsressourcer 

tages i anvendelse eller digita-

le ressourcer gøres tilgænge-

lige online. 

Crowdfunding 

Finansiering fra et stort antal 

privatpersoner og investorer 

gennem en digital platform. 

Velgørenhed, egenkapital, 

gæld eller fysiske goder kan 

være motivet for investorer. 

Prosumer 

En bruger der forbruger og 

producent simultant.   

 

Kundemobilitet 

Udtrykker graden hvormed 

kunder kan skifte mellem ud-

bydere af samme produkt. 

Prisufølsomme kunder 

Kunder der har en lav grad af 

prisfølsomhed. Dette er mod-

sat prisfølsomme kunder 

Peer-to-peer 

Interaktion mellem individer 

uden en mellemmand. Foregår 

typisk i digitale netværk. 

Fintech-virksomheder 

Virksomheder der anvender 

teknologi, til at udbyde finan-

sielle serviceydelser mere 

efficient. Er kendetegnet ved 

start-up virksomheder. 

 

USP 

Står for Unique selling propo-

sition, og udtrykker en virk-

somheds unikke egenskaber 

til at skabe positiv indtjening. 

ETF 

Står for Exchange-Traded 

Fund, og er et handlet værdi-

papir, som ’tracker’ et indeks, 

bestemte typer aktier eller 

andre sammensatte grupper af 

aktiver. 

Ontologi 

Den gren af filosofien, der 

beskæftiger sig med de grund-

læggende måder, hvorpå no-

get kan være til. 

Epistemologi 

Filosofisk disciplin, der be-

skæftiger sig med erkendel-

sens former, definition, struk-

tur, oprindelse og grænser. 
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Bilag 2: Liste over 46 banker i SX7P indeks 
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Bilag 3: Index methodology – mail fra Bloomberg d. 7. April 2016 
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Bilag 4: Udpluk fra Interview fredag den 12.02.2016, Per Grønborg – hele interviewet findes 

på USB-stik 

 

Mail sendt til Per Grønborg efter interview: 

 

Svar fra Per Grønborg på ovenstående mail: 
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Bilag 5: Udpluk fra interview den 22.02.2016, Jesper Brydensholt 

 

Spørgsmål: Hvad er afgørende value-driver for bankaktier?  

Svar: 

’Vigtigste value-driver er at finde egenkapitalforrentningen i et normaliseret forløb. Den er baseret på hvil-

ket BNP-miljø der vil være i et normalt forløb i Europa – er den eksempelvis 2% og vil det give et stabilt 

niveau for tab og hensættelser – som historisk hedder 50-60 bps for europæiske banker, egenkapitalfor-

rentningen ca 10%. BNP-billedet er helt klart den overvejende value-driver for banker på længere sigt. Lige 

nu er der så alt muligt afledt, hvis der laves en korrelationsanalyse så vil man opdage at inflationen forkla-

rer 50% af værdifaldet i bankerne, inflationen er kørt helt ned og renterne er kørt helt ned til et negativt 

niveau og det bygger i virkeligheden på en forventning om lavere vækst. Der er autokorrelation i alt det 

lort her ik’! Man kan regne det normale hensættelsesniveau ud fra det normale egenkapitalforrentningsni-

veau. 

’Basalt set er det tab og hensættelser der er BNP afhængigt, som er de helt store udsvingsfaktorer for 

banker’.  
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Bilag 6 Indtjening opdelt i forretningsområder (data fra Citibank) 

 


