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Abstract 

During the last decades there has been an increased focus on capital regulation for banks and other financial 

institutions especially during the aftermath of the financial crisis. After the introduction of Basel III there has 

been an increase in capital regulations in the banking sector which have led to higher funding costs. The 

higher funding costs have had a negative impact on the GPD in the affected countries including Denmark but 

it has been stated that the net gain has been positive due to a reduced risk of a systemic banking crisis. This 

paper investigates why the level of equity is low for Danish SIFI-banks and analyzes the need for further reg-

ulations. We use statistical methods to test for macroeconomic and company specific factors and empirical 

studies to test for the degree to which traditional capital structure theory can explain the choice of capital 

structure. We investigate the Danish SIFI-banks’ current position in relation to the Basel III capital require-

ments with a comparison to the Swedish SIFI-banks and analyze the funding costs for Danish SIFI-banks if 

changes are made to the capital structure. Finally, we analyze the impact on GPD for Denmark according to 

the changes estimated for the funding costs. In this paper we conclude that the low degree of equity is due to 

the uniqueness of the banking sector and also due to equity financing being more expensive compared to 

debt financing. Furthermore, we conclude that Danish SIFI-banks are well capitalized with a low degree of 

risk for financial distress and that there is no current need for higher capital requirements. If additional regu-

lations have to be made it should not be in the form of capital requirements. This paper contributes to the 

current study of capital regulations of the banking sector with focus on Denmark particularly the Danish 

SIFI-banks. In addition, it contributes to the ongoing discussion of further regulations.  
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1. Indledning 

Virksomhedens kapitalstruktur beskriver sammensætningen af deres fremmedkapital og egenkapital. Der fo-

rekommer store forskelle fra virksomhed til virksomhed og sektor til sektor i forholdet mellem hvor stor en 

andel af egenkapital og fremmedkapital, der opereres med. Særligt banksektoren, herunder de systemisk vig-

tige finansielle institutter (SIFI), er en sektor, hvor der er en lav grad af egenkapital, hvorfor det i denne af-

handling vil blive undersøgt, hvad der ligger til grund for danske SIFI-bankers lave grad af egenkapital, samt 

hvad der påvirker valget af kapitalstruktur. Der er op gennem tiden blevet udviklet flere teorier, der har prø-

vet at forklare, hvad der ligger til grund for virksomheders valg af kapitalstruktur, både for finansielle som 

ikke finansielle virksomheder. Udgangspunktet for alle teorierne er, at fremmedkapital oftest er billigere end 

egenkapital. Teorierne har derimod et forskelligt syn på kapitalstrukturens påvirkning af virksomheden. 

Nogle mener, at man ved at minimere de gennemsnitlige finansieringsomkostninger kan maksimere virksom-

hedens værdi, hvorfor fremmedkapital er at foretrække, mens andre mener, at der ikke forekommer en di-

rekte korrelation mellem virksomhedens kapitalstruktur og dens værdi. Tanken bag det sidste argument skal 

findes i, at teorien siger, at en forøgelse af fremmedkapital, i forhold til egenkapital, vil føre til højere egen-

kapitalomkostninger på baggrund af, at virksomheden bliver mere usikker. Denne afhandling vil undersøge 

traditionelle kapitalstrukturteorier og have fokus på deres forklaringsevne af danske SIFI-bankers valg af ka-

pitalstruktur. Over de senest 20-30 år har der været stigende fokus på den finansielle sektors indflydelse på 

samfundsøkonomien, både nationalt og internationalt, i takt med at globaliseringen har taget fart, og der er 

kommet større interaktion landene i mellem. Stigende afhængighed og samhandel har ført til, at den finan-

sielle sektor er blevet reguleret i form af nogle internationale retningslinjer, hvoraf de mest aktuelle har været 

Basel reglerne. Der er i alt blevet indført tre Basel regelsæt, hvor disse hver især har bygget videre på det ek-

sisterende grundlag. For hver gang der er kommet et nyt regelsæt er dette blevet mere komplekst og omfat-

tende end det eksisterende, da historien flere gange har vist, at tidligere regelsæt ikke har kunnet modstå fi-

nansielle chok på det globale marked. Vi har i denne afhandling fokus på de nuværende reguleringer, og 

hvorvidt danske SIFI-banker kan siges at være velkapitaliserede. Der er løbende diskussion om hvorvidt de 

nuværende reguleringer af banksektoren er omfattende nok til at modstå en ny finansiel krise, som vi så det 

med finanskrisen, hvor reguleringerne viste sig ikke at være tilstrækkelige. Danske SIFI-bankers samlede 

finansieringsomkostninger påvirkes af deres kapitalstruktur, hvorfor bankerne har et ønske om at minimere 

deres egenkapital og i stedet finansiere sig med den billigere fremmedkapital. Fra samfundets side kan der 

derimod være et ønske om en mere velkapitaliseret banksektor, da landets BNP kan blive påvirket negativt 

såfremt der indtræffer en konkurs i sektoren. Fokus vil derfor være at analysere hvorvidt der eksisterer et be-

hov for yderligere reguleringer af danske SIFI-banker, både ud fra bankernes perspektiv, med fokus på ind-

virkningen af de samlede finansieringsomkostninger, og ud fra et samfundsmæssigt perspektiv i forhold til 

påvirkningen af BNP.      
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Banker spiller en helt central rolle i ethvert samfund og bliver påvirket af eksterne faktorer både nationalt og 

internationalt. Ved den seneste globale krise, kunne det observeres, hvordan bankernes manglende solvens- 

og likviditetsberedskab var medvirkende til at skabe en af de værste kriser. Banker verden over er blevet 

mere internationalt repræsenteret end tidligere, og ligeledes er der kommet en større afhængighed og interak-

tion mellem bankerne. Det sidste har vist sig som værende en sårbarhed i begyndende krisetider. På samme 

måde har bankerne en direkte betydning for det generelle forbrug for husholdningerne samt virksomhedernes 

investeringsbeslutninger, og finansiering heraf. Allerede længe før finanskrisen, nærmere betegnet i slutnin-

gen af 1980’erne, så man en tendens til øget globalisering. Der skulle på denne baggrund indføres nogle 

mere komplekse retningslinjer for banksektoren, således at man undgik internationale banker blev for store 

uden at have tilstrækkelig kapital. Dette førte til det første sæt af Basel regler. Det var første gang, man blev 

opmærksom på bankernes væsentlige rolle i samfundet, hvor der blev gjort noget markant for at skabe en 

grobund for en robust international banksektor. Siden da er banksektoren blevet en af de mest regulerede 

sektorer, både nationalt såvel som internationalt, med indførelsen af først Basel II, derefter Basel III og nu 

med fokus på hvorvidt et Basel IV reglement er nødvendigt for at skabe en robust banksektor. Hver tilføjelse, 

eller indførelse af nye reguleringer, bliver mere og mere omfattende og kravene bliver skærpet, da det i åre-

nes løb har vist sig, at tidligere krav ikke har været nok i krisetider. Banksektoren er i sig selv markant ander-

ledes end andre sektorer med henblik på deres opgave i samfundet, der har indvirkning på kapitalstrukturen. 

Bankers primære opgave er at give kredit, tage imod indlån samt formidle kapital. Banker er mere gearet 

sammenlignet med andre sektorer, hvorfor de har en lav grad af egenkapital i forhold til fremmedkapital. 

Med udgangspunkt i at det skal være rentabelt at drive forretning som bank, er det helt naturligt, at bankerne 

hovedsageligt ønsker at finansiere sig med fremmedkapital, da dette er billigere end egenkapital. I takt med 

stigende ind- og udlån bliver en bank mere risikofyldt, da indlån reelt set er gæld til deres kunder, mens ud-

lån er gæld kunderne har til banken, hvor der medfølger en risiko for at gælden ikke bliver tilbagebetalt. Set 

fra et samfundsmæssigt perspektiv, og med udgangspunkt i, hvad historien har vist, er det ikke ønskværdigt, 

at bankerne har en alt for høj andel af fremmedkapital i forhold til egenkapital, da dette påvirker, hvor resi-

stente de er i krisetider. Der må derfor siges at være en interessekonflikt mellem banksektoren og samfundet 

i forhold til et ønske om skærpede kapitalreguleringer.  

Ovenstående problemstilling vedrørende bankernes lave grad af egenkapital, samt interessekonflikten mel-

lem banksektoren og samfundet, søges undersøgt ud fra følgende problemformulering: 

”Hvorfor har danske SIFI-banker en lav grad af egenkapital, og bør der foretages yderligere reguleringer af 

danske SIFI-banker?” 

 

 



Side 3 af 174 
 

For at besvare ovenstående problemformulering formuleres følgende undersøgelsesspørgsmål: 

- Hvorfor har danske SIFI-banker en lav grad af egenkapital, og hvilke faktorer har indflydelse på 

valg af kapitalstruktur? 

- Hvad siger traditionel kapitalstrukturteori, og kan disse forklare danske SIFI-bankers valg af kapi-

talstruktur? 

- Hvilke nuværende reguleringer forekommer, og kan danske SIFI-banker defineres som velkapitalise-

rede ud fra disse reguleringer? 

- Forekommer der et behov for yderligere reguleringer af danske SIFI-banker, og hvilken indvirkning 

vil yderligere reguleringer have? 

I vores undersøgelse af førnævnte problemformulering har vi anvendt en samfundsvidenskabelig metode, 

som anvendes, såfremt der produceres viden omkring samfundet, herunder dets aktører (Andersen, 2010). Vi 

har først redegjort for nogle af de mest typiske teorier inden for corporate finance, herunder de mest traditio-

nelle kapitalstrukturteorier og dele af capital market theory (CMT). Af traditionel kapitalstrukturteori har vi 

redegjort for Franco Modigliani og Merton H. Millers (M&M) irrelevansproposition fra 1958, samt deres 

korrektion fra 1963. Vi har ligeledes redegjort for static trade-off theory og dennes videreudvikling i form af 

dynamic trade-off theory, samt pecking order theory. Disse er valgt idet de er de mest anvendte kapitalstruk-

turteorier. Ydermere er der redegjort for CMT, herunder capital asset pricing model (CAPM), samt de væg-

tede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC). Vores redegørelse er foretaget med henblik på at give en 

generel forståelse for kapitalstrukturteori og estimeringsmetoder, samt hvilke faktorer, som i teorien burde 

påvirke og forklare valget af kapitalstruktur. Vi har, ud over redegørelse af teorier, redegjort for bankernes 

centrale rolle i samfundet, herunder deres forretningsmodel og unikke forhold, samt foretaget en peer group 

sammenligning med svenske banker, hvor disse anvendes som benchmark og peer group i den videre ana-

lyse. 

Vi har i vores analyse valgt at fokusere på noterede danske pengeinstitutter, som er angivet som SIFI, hvilket 

betyder, at vi i vores analyse af de danske bankers kapitalstruktur har valgt at fokusere på Danske Bank, Nor-

dea1, Jyske Bank og Sydbank. Vi har valgt en primær undersøgelsesperiode fra 2002-2016 hvilket betyder, at 

denne er på 15 år. Denne periode er valgt med henblik på at undersøge de effekter finanskrisen har haft på 

bankernes valg af kapitalstruktur, samt effekterne af Basel III reglerne og de skærpede SIFI-krav, til trods for 

at disse ikke er fuldt implementeret. For at kunne analysere dybdegående på de danske SIFI-bankers kapital-

struktur, vurderes det, at en periode på omkring 15 år er påkrævet for at give et retvisende billede af udvik-

                                                           
1 Nordea er en svensk bank, men er angivet som en SIFI-bank i Danmark, hvilket betyder at denne indgår i vores omtale 

af danske SIFI-banker 
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lingen, idet perioden kan blive for påvirket af mulige udsving de enkelte år. Vores analyse er opbygget såle-

des, at vi i starten har analyseret på den årlige udvikling i kapitalstrukturen for amerikanske, europæiske og 

svenske banker, samt de førnævnte fire danske SIFI-banker. De amerikanske og europæiske banker er valgt 

ud fra Datastreams indekser, og ikke ud fra deres rolle som noteret pengeinstitut og SIFI-bank. De svenske 

banker er valgt ud fra samme kriterier som de danske banker. I starten vil kun den årlige kapitalstruktur, defi-

neret som total debt/total assets-ratioen (TD/TA-ratio) og debt/equity-ratioen (D/E-ratio), for de amerikan-

ske, europæiske, danske og svenske banker blive analyseret. De årlige udviklinger i kapitalstrukturen er lige-

ledes undersøgt på tværs af danske sektorer, herunder også den danske banksektor, som ligesom for de ame-

rikanske og europæiske banker er udvalgt ud fra Datastreams indekser. På baggrund af vores analyse af ud-

viklingen i kapitalstrukturen for amerikanske og europæiske banker, samt danske og svenske SIFI-banker, 

har vi analyseret de makroøkonomiske forhold, som påvirker valget af kapitalstruktur og herigennem mulige 

forskelle. De makroøkonomiske forhold er analyseret ved at udvælge enkelte faktorer på baggrund af tidli-

gere studier, egen vurdering og datatilgængelighed. De udvalgte faktorer antages at kunne forklare og kvanti-

ficere de makroøkonomiske forhold og deres påvirkninger. Der er i analysen af de makroøkonomiske forhold 

fokuseret på Danmark, men der er løbende draget sammenligninger med amerikanske, europæiske og sven-

ske forhold. Der er herefter blevet undersøgt, hvor stor forklaringsgrad de traditionelle kapitalstrukturteorier 

indeholder, samt deres anvendelighed på banksektoren. Forklaringsgraden er undersøgt via tidligere empiri-

ske studier, hvilket ligeledes er gældende for anvendeligheden af disse på banksektoren. Behovet for regule-

ring, samt analyse af hvor velkapitaliseret danske SIFI-banker er, er foretaget via en vurdering af, hvorvidt 

de opfylder Basel III kapitalkravene. Til sidst er der udført en analyse af de danske SIFI-bankers finansie-

ringsomkostninger, og deres indvirkning på BNP. Finansieringsomkostningerne er estimeret historisk via 

brug af estimater hentet fra Bloomberg og Danmarks Statistik, samt tidligere foretaget studier og undersøgel-

ser. Finansieringsomkostningerne er estimeret for vores undersøgelsesperiode, hvori vi ud over et samlet 

estimat for perioden også har estimeret finansieringsomkostningerne for udvalgte delperioder. Dette er gjort 

med henblik på at undersøge effekten af finanskrisen. Indvirkningen på BNP er blevet undersøgt via tidligere 

studier, undersøgelser, rapporter, notater, mv. Ydermere er effekten af et allowance for corporate equity-fra-

dag (ACE-fradrag) blevet undersøgt via estimering af finansieringsomkostningerne, såfremt de skattemæs-

sige forhold ændres. Der er afslutningsvist foretaget en samlet konklusion for vores analyse, hvori problem-

formuleringen samt undersøgelsesspørgsmålene besvares.  

Vi har i vores undersøgelse anvendt statistiske metoder i form af lineær og multipel ordinary least squares-

regressioner (OLS-regressioner) til at undersøge trends og indikationer på sammenhænge samt til at opstille 

testmetoder. Til at teste for koefficienternes signifikans er der anvendt hypotesetest. Til at gennemføre OLS-

regressioner, herunder hypotesetest, anvendes statistikprogrammet JMP. Vi har anvendt historisk data til at 

estimere fremadrettede effekter, hvilket er typisk inden for finansielle analyser og defineres som ex post. Vi 

har udover statistiske metoder også anvendt finansielle estimeringsmetoder, i form af CAPM til estimering af 
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WACC. Ydermere har vi anvendt regnskabsbaserede metoder til fastlæggelse af kapitalstrukturen, samt ana-

lyse af virksomhederne. 

Der er anvendt studier til at redegøre for de traditionelle kapitalstrukturteorier, samt til at teste for disse, hvil-

ket er blevet suppleret med lærebøger. Tidligere studier er ligesom lærebøger, rapporter, notater, mv. blevet 

anvendt til estimering og validering af vores egne estimater. Studierne anvendt må antages at have en høj 

grad af validitet, idet de allerede har været udsat for kildekritik, hvilket også må være gældende for lærebø-

gerne. Det skal dog vurderes, hvorvidt studierne er udsat for en interessekonflikt i form af egne holdninger 

fra forfatteren, som kan være repræsenteret i studiet, og herigennem have påvirket resultatet. Denne problem-

stilling er forsøgt afværget via brug af flere studier og lærebøger, som herigennem kan belyse samme pro-

blemstilling og resultater fra flere synsvinkler. Forfatteren er ydermere underlagt visse etiske regler, hvilket 

har til formål at sikre validiteten. Rapporter, studier, notater og undersøgelser foretaget af offentlige instituti-

oner må alle antages at have en høj validitet, idet disse institutter tjener samfundets interesse og derfor ikke 

kan være udsat for holdningsbaseret påvirkning. Vi har i vores anvendelse af studier, rapporter, undersøgel-

ser, mv. anvendt førstehåndskilder, således at resultater og konklusioner gengives mest præcist, men der er 

også anvendt andenhåndskilder, hvor vi har forholdt os kritiske.  

Vi har i vores undersøgelse anvendt kvantitativ data, som er hentet fra databaserne Bloomberg, Datastream 

og Bankscope via Copenhagen Business Schools Learning Resource Center. Det skal bemærkes, at 

Bankscope skifter navn til Orbis Bank Focus, og at der kan forekomme problemstillinger med anvendelse af 

data herfra, da der blevet foretaget ændringer i databasen (researchfinancial.wordpress.com, d. 02.03.2017). 

Udover førnævnte databaser er også Danmarks Statistik og NASDAQ Nordic anvendt til udtræk af data. Det 

skal bedømmes, hvorvidt vores anvendte databaser kan anses som valide. Bloomberg, Datastream og 

Bankscope er alle ejet af private virksomheder, hvorfor der kan forekomme en interessekonflikt. Idet databa-

serne Bloomberg, Datastream og Bankscope er meget anvendt og anerkendte vurderes det, at disse databaser 

er valide kilder. Det antages, at vores resterende databaser ligeledes er valide, idet der ikke som sådan fore-

kommer nogle interessekonflikter, samt at der kun er hentet direkte samfunds- og markedsinformation. End-

videre påpeges, at validiteten af vores data er underbygget af det faktum, at vi har anvendt flere forskellige 

databaser.  

Indeværende afhandling er afgrænset til at omhandle data for perioden 2002-2016 i det omfang data har væ-

ret tilgængelige via de lukkede databaser eller offentlige publiceringer. I de første afsnit af afhandlingen ta-

ges der et globalt syn, hvor banker fra forskellige lande inddrages, hvorimod den videre analyse er indsnæv-

ret til at omhandle fire danske SIFI-banker. Det kan diskuteres, hvorvidt en analyse af få banker giver et ret-

visende billede, men valget er truffet ud fra, at disse tilsammen udgør størstedelen af det danske bankmarked 

med hensyn til kapital samt alle er noteret, og dermed er der større krav til offentligt tilgængelig information. 

Til udregning af bankernes kapitalomkostninger er der gennem afhandlingen til dels taget udgangspunkt i 
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værdier fra tidligere studier og førnævnte kvantitative dataudtræk, som antages at give et retvisende billede. I 

forbindelse med hypotesetests og OLS-regressioner antager vi approksimativ normalfordeling samt at yderli-

gere forudsætninger for statiske test er opfyldt, selvom der ikke foretages nogen test heraf. Ydermere antages 

retvisende data, der ikke indeholder støj eller bias, medmindre andet eksplicit er nævnt. Med henblik på test 

af eksisterede litteratur og studier, er der afgrænset til de traditionelle kapitalstrukturteorier. Man kan argu-

mentere for at inddrage og teste flere teorier og studier, men afgrænsningen er foretaget med henblik på at 

indeholde de væsentligste teorier samt skabe grobund for en dybdegående analyse af det medtagne indhold. 

Der er også foretaget afgrænsning i forbindelse med udvælgelse af makroøkonomiske og virksomhedsspeci-

fikke forhold, herunder deres indvirkning på bankers kapitalstruktur.  

2. Teori 

En virksomheds kapitalstruktur beskriver hvorledes en virksomhed finansierer sine aktiviteter, herunder dens 

sammensætning og anvendelse af egen- og fremmedkapital (Brealey, et al., 2014). M&M fremsatte i 1958 

følgende formel til udregning af virksomhedens samlede værdi.  

𝑉 = 𝐸 + 𝐷 

I ovenstående formel angiver 𝑉 virksomhedens samlede værdi, 𝐸 angiver værdien af virksomhedens egenka-

pital og 𝐷 angiver værdien af virksomhedens fremmedkapital. Hvorvidt 𝐸 og 𝐷 skal være opgjort til bogført-

værdi eller markedsværdi, er der uenighed omkring (Frank & Goyal, 2009). Idet bogførte værdier må antages 

at være direkte observerbare, er der umiddelbart ikke nogle udfordringer ved anvendelse af disse, men der 

kan forekomme væsentlige problemstillinger, såfremt man ønsker at opgøre egen- og fremmedkapitalen til 

markedsværdier (Sørensen, 2012). En virksomhed, som er noteret på en organiseret markedsplads i form af 

en børs, får opgjort egenkapitalen til sin markedsværdi via den pågældende aktiekurs, samt antal udstedte 

aktier, men såfremt virksomheden ikke er noteret, kræver det visse antagelser eller estimeringer af egenkapi-

talen. Det er samtidig ikke muligt at observere markedsværdien af fremmedkapitalen, hvorfor man oftest an-

tager, at den bogførte værdi af fremmedkapitalen er lig dens markedsværdi. 

Hvorledes en virksomheds kapitalstruktur skal sammensættes afhænger generelt af, hvordan man kan maksi-

mere virksomhedens samlede værdi, og herigennem opnå en optimal kapitalstruktur (Hillier et al., 2011). 

Hvordan denne optimale kapitalstruktur opnås er svært at konkludere endegyldigt på, men der har været 

fremsat teorier og studier, som angiver forskellige faktorer, der har en indvirkning på kapitalstrukturens sam-

mensætning. Der vil i indeværende afsnit redegøres for udvalgte teorier, hvorefter disse senere vil danne 

grundlag for den videre undersøgelse og analyse.  
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2.1. CAPM  

CAPM angiver den sammenhæng, der eksisterer mellem afkast og risiko (Fama & French, 2004). For at an-

vende CAPM skal følgende forudsætninger være opfyldt: 

- Investorerne har fuld information, og herigennem homogene forventninger i henhold til aktiverne 

- Investorerne er rationelle og risikoaverse 

- Investorerne kan låne til den risikofri rente samt foretage placering til denne 

- Der forekommer et såkaldt perfekt marked for aktiverne, hvilket betyder ingen skat, ingen transakti-

onsomkostninger, samt ingen forbud mod kortsalg 

- Via fuldkommen konkurrence, samt antagelsen om arbitrage, er der ingen investorer, som kan på-

virke prisen af aktiverne 

- Afkastet vil være normalfordelt 

 

CAPM anvendes til at estimere afkastkravet via følgende formel (Pratt, 1998): 

𝐸(𝑅𝑒) = 𝑅𝑓 +  𝛽 ∗ (𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓) 

I ovenstående formel er 𝐸(𝑅𝑒) det forventede afkast for aktivet, 𝑅𝑓 den risikofrie rente, 𝛽 er den systemati-

ske risiko for aktivet og (𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓) er markedets risikopræmie, som angiver forskellen mellem det for-

ventede afkast for markedsporteføljen (𝐸(𝑅𝑚)) og 𝑅𝑓. Det er så at sige den præmie, som investorerne kræver 

for at investere i det givne aktiv frem for markedsporteføljen og herigennem påtage sig yderligere risiko. I de 

efterfølgende afsnit vil der blive redegjort for 𝑅𝑓, 𝛽 og markedets risikopræmie, herunder hvordan disse esti-

meres.  

2.1.1. Estimering af 𝑹𝒇 

Idet 𝑅𝑓 illustrerer det afkast, hvortil der ingen risiko er knyttet, er det forholdsvist svært at estimere denne, da 

der ikke umiddelbart forekommer et risikofrit aktiv i praksis. For at finde en værdi, som approksimativt kan 

antages at være lig 𝑅𝑓, anvendes typisk langsigtede statsobligationer (Pratt, 1998).  

2.1.2. Estimering af 𝜷     

I CMT inddeles risiko i systematisk og usystematisk (Pratt, 1998). Den systematiske risiko er den risiko som 

hele markedet er udsat for, og benævnes ofte markedsrisiko, mens den usystematiske risiko er den risiko, der 

knytter sig til det enkelte aktiv. Man har som investor mulighed for at diversificere den usystematiske risiko, 

og herigennem reducere denne. Dette er ikke muligt for den systematiske risiko, der måles via 𝛽, og kan ud-

regnes via følgende formel (Bodie et al., 2014): 
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𝛽 =
𝐶𝑜𝑣(𝑅𝑒 , 𝑅𝑚)

𝜎𝑚
2  

I formlen er 𝐶𝑜𝑣(𝑅𝑒 , 𝑅𝑚) kovariansen mellem aktivets afkast og markedsporteføljens afkast, mens 𝜎𝑚
2  er 

variansen for markedsporteføljen. Markedsporteføljen har per definition en 𝛽 lig 1, mens 𝛽 større end 1 angi-

ver en større systematisk risiko for aktivet end markedsporteføljen og 𝛽 mellem 0 og 1 angiver en mindre 

systematisk risiko end markedsporteføljen. 𝛽 lig 0 angiver en risikofri investering (Koller et al., 2015). Må-

den hvorpå man estimerer 𝛽 i praksis er via en lineær OLS-regression f.eks. mellem de daglige afkast for et 

givent markedsindeks, der anvendes som proxy for markedsporteføljen og de daglige afkast for et aktiv i en 

udvalgt periode. Følgende lineære OLS-regressionsmodel kan formuleres for estimering af 𝛽:  

𝑅𝑒 = 𝛼 + 𝛽 ∗ 𝑅𝑚 + 휀 

I ovenstående formel er 𝑅𝑒 det pågældende aktivs afkast for den valgte periode, mens 𝛼 er skæringen, 𝛽 er 

den estimerede værdi af den systematiske risiko og 𝑅𝑚 er afkastet for markedsporteføljen. 휀 er et fejlled, som 

antages lig 0. Det skal bemærkes, at der ikke er nogle faste regler for, hvorvidt man anvender månedligt, 

ugentlig eller dagligt afkast for henholdsvis markedsporteføljen og aktivet, så længe der opnås nok observati-

oner til at foretage en rimelig estimering. Der er ligeledes ingen faste regler for længden af den anvendte pe-

riode, hvori afkastet forekommer.  

2.1.3. Estimering af markedets risikopræmie 

Ved estimering af markedets risikopræmie kan følgende tre metoder anvendes (PricewaterhouseCoopers, 

2016): 

1) Implicit fastlæggelse 

2) Markedsundersøgelser 

3) Historisk afkast 

 

Metode 1) og 2) er fremadskuende modeller (ex ante), mens metode 3) er tilbageskuende (ex post). Før man 

kan anvende ovenstående metoder, skal man først klarlægge, hvorvidt man anvender markedets risikopræmie 

som en konstant faktor, eller om denne skal ændres undervejs i henhold til markedet. 

2.1.4. Kritik af CAPM 

Selvom CAPM er en af de mest anvendte modeller inden for CMT, forekommer der væsentlige problemstil-

linger ved anvendelse af modellen. For det første er det sjældent, at forudsætningerne for modellen er over-

holdt, mens empiriske test har vist væsentlige afvigelser mellem teori og praksis (Fama & French, 2004). For 



Side 9 af 174 
 

at imødekomme kritikken af CAPM har der været opstillet alternative modeller som f.eks. arbitrage pricing 

theory, samt en udvidelse af CAPM i form af Fama-French three-factor model (Koller et al., 2015). 

2.2. WACC 

WACC angiver de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger for både egen- og fremmedkapitalen. Vi 

anvender CAPM til at estimere 𝑅𝑒, og følgende to formler kan anvendes til at estimere fremmedkapitalom-

kostningerne (𝑅𝑑) (Sørensen, 2012): 

𝑅𝑑 =
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟

𝐺𝑛𝑠. 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑝𝑙𝑖𝑔𝑡𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟
 

og 

𝑅𝑑 = 𝑅𝑓 + 𝑅𝑠 

Første formel kræver at vores netto finansielle omkostninger og gennemsnitlige netto finansielle forpligtelser 

er direkte observerbare. Dette kan dog være en problemstilling, såfremt det ikke er tilfældet. Et alternativ er 

derfor vores anden formel for 𝑅𝑑, hvor 𝑅𝑠 angiver risikopræmien for fremmedkapitalen og afhænger af, 

hvorvidt virksomheden kan leve op til sine finansielle forpligtelser. Såfremt 𝑅𝑒 og 𝑅𝑑  er estimeret, kan 

WACC estimeres ud fra følgende formel (Brealey et al., 2014): 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝐸

𝑉
∗ 𝑅𝑒 +

𝐷

𝑉
∗ 𝑅𝑑 ∗ (1 − 𝑇𝑐) 

I ovenstående formel er 
𝐸

𝑉
 andelen af egenkapital, 

𝐷

𝑉
 er andelen af fremmedkapital og 𝑇𝑐 er selskabsskattesat-

sen. Der findes tre finansieringsregler, som alle kan anvendes til at estimere WACC, men disse afhænger af 

kendskabet til udviklingen i andelen af fremmedkapital, og hvor ofte virksomheden kan rebalancere sin kapi-

talstruktur.  

I finansieringsregel 1 er den operationelle pengestrøm en perpetuitet, og det fremtidige niveau af fremmedka-

pital er kendt og konstant. For at udregne 𝑅𝑒, i henhold til finansieringsregel 1, anvendes følgende formel: 

𝑅𝑒 = 𝑅∗ + (𝑅∗ − 𝑅𝑓) ∗ (1 − 𝑇𝑐) ∗ (
𝐷

𝐸
) 

I ovenstående formel er 𝑅∗ vores alternativomkostning. WACC kan herefter udregnes ud fra vores traditio-

nelle formel eller via 𝑅∗: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑅∗ ∗ (1 − 𝑇𝑐 ∗
𝐷

𝑉
) 
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I finansieringsregel 2 er andelen af fremmedkapitalen konstant og der rebalanceres i slutningen af hver peri-

ode. Ydermere er det første skatteskjold kendt, hvorefter de fremtidige skatteskjold ikke er kendt. Følgende 

formler kan anvendes til at udregne 𝑅𝑒 og WACC ud fra 𝑅∗: 

𝑅𝑒 = 𝑅∗ + [𝑅∗ − 𝑅𝑓 ∗ {1 + 𝑇𝑐 ∗ (
𝑅∗ − 𝑅𝑓

1 + 𝑅𝑓
)}] ∗ (

𝐷

𝐸
) 

og 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑅∗ − 𝑅𝑓 ∗ 𝑇𝑐 ∗ (
1 + 𝑅∗

1 + 𝑅𝑓
) ∗ (

𝐷

𝑉
) 

Det skal bemærkes, at der ligesom for finansieringsregel 1, kan anvendes den traditionelle formel for 

WACC. I finansieringsregel 3 er andelen af fremmedkapital konstant ligesom for finansieringsregel 2. Reba-

lancering af fremmedkapitalen foregår kontinuerligt. Ud fra følgende formler kan 𝑅𝑒 og WACC estimeres 

via 𝑅∗: 

𝑅𝑒 = 𝑅∗ + (𝑅∗ − 𝑅𝑓) ∗ (
𝐷

𝐸
) 

og 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑅∗ − 𝑅𝑓 ∗ 𝑇𝑐 ∗ (
𝐷

𝑉
) 

Problemstillingen ved anvendelsen af WACC forekommer især hvis man ønsker at anvende denne ex ante. 

Dette kræver, at man med rimelighed kan estimere den langsigtede kapitalstruktur, hvilket er noget virksom-

hederne sjældent oplyser (Plenborg & Petersen, 2012). Ydermere anvendes CAPM ofte til estimering af 𝑅𝑒, 

hvilket gør WACC indirekte følsom over for de samme svagheder som CAPM. Et alternativ til WACC er 

adjusted present value modellen, som adskiller den operationelle og finansielle del af virksomheden (Koller 

et al., 2015).  

2.3. Modigliani & Miller 

M&Ms irrelevansproposition angiver, at en virksomheds valg af kapitalstruktur ikke har nogen indvirkning 

på den samlede værdi og WACC (Modigliani & Miller, 1958). Selve argumentationen er funderet i et arbi-

tragebevis, som angiver, at en virksomhed ikke kan forøge deres værdi ved at ændre på kapitalstrukturen. 

Eftersom irrelevanspropositionen bygger på antagelsen om ingen skat, foretog de en korrektion, hvori de ind-

drog et skatteskjold (Modigliani & Miller, 1963). Denne ændring medførte, at valget mellem brugen af egen- 

og fremmedkapital ikke længere var irrelevant, og at der forekom en favorisering af fremmedkapital.  
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2.3.1. Irrelevanspropositionen 

Irrelevanspropositionen bygger på følgende forudsætninger (Modigliani & Miller, 1958):  

- Ingen skat  

- Ingen konkursomkostninger  

- Ingen transaktionsomkostninger   

- Investorer og virksomheder kan låne til den samme rente  

- Ingen asymmetri i informationen mellem investor og virksomhed 

 

Såfremt forudsætningerne holder, kan følgende sammenhæng for en virksomheds værdi opstilles (Brealey et 

al., 2014): 

𝑉𝑈 = 𝑉𝐿 

I ovenstående sammenhæng angiver 𝑉𝑈 værdien af virksomheden uden brug af fremmedkapital (ugearet) og 

𝑉𝐿 angiver værdien af virksomheden ved brug af både egen- og fremmedkapital (gearet). Førnævnte sam-

menhæng er angivet som proposition I. Proposition II angiver sammenhængen mellem andelen af egen- og 

fremmedkapital, herunder også indvirkningen på WACC. I proposition II fjernes skatteelementet i vores tra-

ditionelle WACC formel, hvilket betyder, at formlen omskrives til følgende:  

𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝐸

𝑉
∗ 𝑅𝑒 +

𝐷

𝑉
∗ 𝑅𝑑 

Ud fra ovenstående formel for WACC kan følgende formel for 𝑅𝑒 udledes: 

𝑅𝑒 = 𝑅𝑎 + (𝑅𝑎 − 𝑅𝑑) ∗
𝐷

𝐸
 

I formlen er 𝑅𝑎 lig med de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger for egen- og fremmedkapitalen, 

hvilket betyder, at denne er lig med WACC. Proposition II angiver derfor, at des højere D/E-ratioen er, des 

højere vil 𝑅𝑒 være, grundet den forøgede risiko for aktionærerne, mens WACC vil være konstant. Grunden 

til at WACC er konstant er, at stigningen i 𝑅𝑒 opvejes af en større andel af fremmedkapital, som har en la-

vere omkostning. Denne effekt kaldes for M&M-effekten (Cline, 2015). Førnævnte sammenhæng mellem  

𝑅𝑒 og WACC, samt D/E, er illustreret i figur 12. 

                                                           
2 𝑅𝑒 og 𝑅𝑑 er i figur 1 angivet som 𝐾𝑒 og 𝐾𝑑 
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Figur 1: Sammenhæng mellem 𝑅𝑒, 𝑅𝑑 og WACC, i henhold til D/E-ratioen, som angivet i proposition II – kfknowledgebank.ka-
plan.co.uk, d. 10.02.2017 

Samme forhold, som er gældende for 𝑅𝑒, er ligeledes gældende for 𝛽 for egenkapitalen (𝛽𝑒). Dette betyder, 

at 𝛽𝑒 er stigende, såfremt D/E-ratioen stiger. Vores 𝛽𝑎 kan derfor estimeres via følgende formel: 

𝛽𝑎 =
𝐸

𝑉
∗ 𝛽𝑒 +

𝐷

𝑉
∗ 𝛽𝑑 

Aktivbeta (𝛽𝑎) er et resultat af 𝛽𝑒 og beta for fremmedkapitalen (𝛽𝑑), samt andelen af egen- og fremmedka-

pital. Ovenstående formel kan derfor omskrives i henhold til 𝛽𝑒 på følgende måde: 

𝛽𝑒 = 𝛽𝑎 + (𝛽𝑎 − 𝛽𝑑) ∗
𝐷

𝐸
 

Idet både proposition I og II bygger på nogle relativt omfattende forudsætninger, er det sjældent, at disse er 

overholdt i praksis, hvilket har givet anledning til kritik af M&Ms irrelevansproposition. Miller skriver selv 

følgende: ”Some dismiss it with the statement that firms and investors can’t or don’t behave that way… Oth-

ers object that the invariance proposition was derived for a world with no taxes, and that world, alas, is not 

ours” (Miller, 1977, p. 262). Samtidig har der været foretaget empiriske tests af M&Ms irrelevansproposi-

tion, som har modargumenteret dens forekomst i praksis, og Miller har selv sat spørgsmålstegn ved irrele-

vanspropositionens anvendelighed for finansielle institutioner (Miller, 1995).  

2.3.2. Korrektion af irrelevanspropositionen 

M&M foretog i 1963 en korrektion af deres irrelevansproposition, hvori de inddrog et skatteelement. Denne 

ændring medførte, at der var en fordel ved brug af fremmedkapital, og at der forekommer en hjørneløsning 

(Modigliani & Miller, 1963). Dette er illustreret i figur 2.  



Side 13 af 174 
 

 

Figur 2: Sammenhæng mellem 𝑅𝑒, 𝑅𝑑 og WACC, i henhold til D/E-ratioen, som angivet i proposition II med skat – kfknowledge-
bank.kaplan.co.uk, d. 10.02.2017 

Ved inddragelse af skatteelementet ændres sammenhængen i proposition I, og denne omskrives til følgende 

(Riahi-Belkaoui, 1999): 

𝑉𝐿 = 𝑉𝑈 +  𝑇𝑐𝐷  

I ovenstående formel  er 𝑇𝑐𝐷 nutidsværdien af skatteskjoldet. Ligesom for proposition I ændrer omstændig-

hederne sig også for proposition II. Formlen for WACC bliver ved inddragelse af skat omskrevet således 

som fremsat i afsnit 2.2. WACC er ikke længere konstant, når andelen af fremmedkapital ændres relativt til 

andelen af egenkapital, men derimod faldende des mere fremmedkapital, der anvendes (Brealey et al., 2014). 

Denne sammenhæng er illustreret i ovenstående figur 2. 

M&Ms korrektion af deres irrelevansproposition inddrog kun et skatteelement, hvilket medførte en favorise-

ring af fremmedkapital. Der har ligesom for irrelevanspropositionen været foretaget empiriske tests, som har 

modargumenteret forekomsten af korrektionen af irrelevanspropositionen i praksis. En videreudvikling af 

M&Ms korrektion er trade-off theory, hvori der inddrages konkursomkostninger.  

2.4. Trade-off theory 

Forskellen mellem static og dynamic trade-off theory er, at static trade-off theory er en såkaldt enkeltperio-

des kapitalstrukturmodel, og derfor ikke tager højde for virksomhedens optimale restruktureringsmuligheder, 

i henhold til variationen af værdien af aktiverne over tid (Fischer et al., 1989). Dette forsøger dynamic trade-

off theory at tage højde for ved at anvende en dynamisk kapitalstrukturteori. Samtidig angiver statiske kapi-

talstrukturteorier, herunder static trade-off theory, at der skal findes én optimal kapitalstruktur (Kraus & Lit-

zenberger, 1973), mens dynamic trade-off theory angiver grænseværdier, hvor den optimale kapitalstruktur 

befinder sig inden for. 
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2.4.1. Static Trade-Off Theory  

Ved inddragelse af konkursomkostninger vil fordelen ved skatteskjoldet blive opvejet, hvilket fører til en 

omskrivning af M&Ms korrektion af proposition I (Riahi-Belkaoui, 1999): 

𝑉𝐿 = 𝑉𝑈 + 𝑇𝑐𝐷 − 𝐾 

Konkursomkostningerne (𝐾) vil have en negativ indvirkning på virksomhedens værdi, hvilket betyder, at 

man ikke længere kan optimere virksomhedens værdi ved blot at optage fremmedkapital. I visse tilfælde til-

føjes et ekstra led i form af agentomkostninger, som også vil have en negativ indvirkning på virksomhedens 

værdi. Nedenfor i figur 3 angives virksomhedens værdi og sammenhængen med brugen af egen- og frem-

medkapital. 

 

Figur 3: Sammenhæng mellem virksomhedens værdi og brugen af egen- og fremmedkapital – Shyam-Sunder & Myers, 1999, p. 220 

Det skal bemærkes, at kvantificering af 𝐾 umiddelbart er problematisk, men visse virksomhedsspecifikke 

forhold kan give indikationer på størrelsen af 𝐾 (Frank & Goyal, 2009).  

Miller påpeger, at man ikke kan antage, at den optimale kapitalstruktur kan findes ved at afveje fordelene 

ved 𝑇𝑐 og ulemperne ved 𝐾, og at en virksomheds værdi stadig er uafhængig af dens kapitalstruktur. Han 

skriver følgende om dette: ”If the optimal capital structure were simply a matter of balancing tax advantages 

against bankruptcy costs, why have observed capital structure shown so little change over time” (Miller, 

1977, p. 264). Han påpeger videre, at selvom skattesatsen i USA har ændret sig fra 10-11% i 1920’erne til 

52% i 1950’erne, så har kapitalstrukturen hos virksomheder ikke ændret sig væsentligt. Ud over Millers kri-

tik af static trade-off theory, er der fundet en negativ sammenhæng mellem skattesatsen og gearing, hvor det 

modsatte burde være gældende (Negash, 2002).  
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2.4.2. Dynamic trade-off theory  

Dynamic trade-off theory er en videreudvikling af static trade-off theory (Fischer et al., 1989). Dynamic 

trade-off theory forsøger at tage højde for muligheden for at rekapitalisere, samt arbejder ud fra den tese, at 

der ikke findes en optimal kapitalstruktur, men derimod grænseværdier, hvori den optimale kapitalstruktur 

vil befinde sig inden for. Den optimale kapitalstruktur afhænger af fordelene og ulemperne ved fremmedka-

pitalfinansiering, herunder brugen af skatteskjoldet og tilhørende konkursomkostninger, underliggende varia-

bilitet i aktiverne, den risikofri rente og omkostningerne ved at rekapitalisere. Der er i modellen ligeledes an-

taget, at der kan rekapitaliseres på et ethvert tidspunkt. Hvornår virksomheden vil vælge at rekapitalisere er 

når transaktionsomkostningerne ved at foretage rekapitaliseringen er mindre end gevinsten, hvilket vil være 

når man rammer grænseværdierne. 

En væsentlig problemstilling for dynamic trade-off theory er, at den antager, at virksomheden kan rekapitali-

sere, når de finder det mest optimalt. Der skrives til dette: ”Kane, Marcus, and McDonald … develop a 

model which is the basis for the theoretical framework in this paper. In their model, a firm cannot adjust its 

capital structure before the outstanding debt becomes due. In our paper, firms can recapitalize at any point 

in time…” (Fischer et al., 1989, p. 20). Det kan diskuteres, hvorvidt denne antagelse forekommer i praksis. 

2.5. Pecking order theory 

Tidligere finansieringsteori antyder, at alle projekter med positiv nutidsværdi (NPV) skal gennemføres, uan-

set hvordan disse bliver finansieret. I pecking order theory inddrages asymmetrisk information i ligningen, 

hvorved der antydes en tendens til, at virksomheder har en hierarkisk præferenceorden, der bestemmer, hvor-

ledes projekter finansieres (Myers & Majluf, 1984). Såfremt der fortsat investeres i alle projekter med positiv 

NPV, uanset hvordan de finansieres, vil den gennemsnitlige pris, som investorerne betaler, være korrekt. Ind-

dragelsen af asymmetrisk information betyder dog, at ledelsen ikke altid investerer i projekter med positiv 

NPV. Dette sker hovedsageligt, når der ikke er mulighed for at udstede fremmedkapital med lav risiko, og 

ledelsen i stedet lader projektet passere frem for at udstede risikable værdipapirer. Denne handling sker for at 

tilgodese eksisterende aktionærer.  

Pecking order theory bygger på to antagelser, hvilket er, at ledelsen besidder asymmetrisk information i for-

hold til eksterne investorer, samt beslutninger træffes med eksisterende investorers interesse for øje. Det sid-

ste betyder, at aktieemissioner er mindst attraktive, når der skal skaffes kapital til investeringsprojekter, grun-

det afkastet af investeringen skal fordeles mellem flere investorer og de eksisterendes afkast dermed mind-

skes, hvilket vil blive modtaget negativt af markedet. 

På baggrund af antagelserne for pecking order theory, kan der fremsættes en hierarkisk rangorden for valget 

af finansieringsmetode ved investeringer. Virksomhedens førsteprioritet vil være at bruge intern finansiering, 
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f.eks. i form af overført overskud, så længe dette er en mulighed. Finansiering med interne midler har flere 

fordele, herunder ingen udstedelsesomkostninger, ledelsen beholder kontrollen, samt de eksponeres ikke i 

form af informationsdeling. Hvis virksomheden ikke kan benytte intern finansiering grundet underskud, vil 

næste kilde til finansiering være fremmedkapital, hvor kortfristet fremmedkapital foretrækkes frem for lang-

fristet. Sidste udvej er udstedelse af aktier, hvorved ledelsen afgiver noget af kontrollen over virksomheden 

til eksterne investorer.  

En ikke uvæsentlig kritik af teorien vedrører de bagvedliggende argumenter og afledte konklusioner heraf 

(Adedeji, 1998). Kritikken går bl.a. på, at der kan være andre årsager til at finansiere sig med egen- eller 

fremmedkapital, selvom virksomheden har interne midler til rådighed. Dette bunder i, at institutionelle fakto-

rer, herunder f.eks. lånerenten, påvirkes af statslig indgriben via pengepolitikken. Denne indgriben kan i kri-

setider føre til, at finansiering med fremmedkapital bliver billigere end finansiering med interne midler, 

hvorfor virksomheder her vil foretrække fremmedkapital over interne midler. En anden kritik af teorien går 

på antagelsen om, at virksomheder ikke ønsker at eksponere sig via informationsdeling (Fama & French, 

2005). Her foreslås, at der udstedes aktier til eksisterende aktionærer eller til medarbejdere. På denne måde 

fastholdes ejerskabsstrukturen og man eksponeres ikke i form af informationsdeling. Samtidig reduceres be-

hovet for udstedelse af fremmedkapital til finansiering af nye projekter. 

2.6. Konklusion af teori 

Ud fra M&Ms irrelevansproposition kan det konkluderes, at valget af kapitalstruktur ikke påvirker virksom-

hedens samlede værdi. Irrelevanspropositionen inddrager ikke et skatteelement, hvilket M&Ms korrektion 

gør. Såfremt skatteelementet inddrages, forekommer der en favorisering af fremmedkapital. I trade-off 

theory kritiseres M&Ms korrektion og den manglende inddragelse af konkursomkostninger påpeges, som er 

med til opveje fordelen ved fremmedkapital. I henhold til trade-off theory forekommer der to typer af teorier 

i form af en statisk og en dynamisk, som indeholder væsentlige forskelle. Som alternativ til trade-off theory, 

samt M&M, blev pecking order theory fremsat, som via en hierarkisk præferenceorden angiver, at virksom-

heden foretrækker finansiering via interne midler. Teorierne, som vi har redegjort for, vil blive uddybet yder-

ligere og undersøgt i vores analyse, hvor deres forklaringsgrad også vil blive testet.   

3. Banker 

I indeværende afsnit vil der foretages en redegørelse af banker, der har til formål at give en forståelse af 

banksektoren med fokus på den danske. Der vil blive redegjort for bankernes rolle i samfundet, deres forret-

ningsmodel og deres unikke forhold. Der vil ydermere blive redegjort for de danske SIFI-banker, samt rede-

gøres for brugen af svenske SIFI-banker som peer group. 
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3.1. Bankers rolle i samfundet og forretningsmodel 

Bankerne fungerer som formidler af kapital i et samfund (Freixas & Rochet, 1997). Hermed menes, at ban-

kerne allokerer kapital mellem virksomheder og personer, som har et overskud af kapital, til virksomheder 

og personer, som mangler kapital. Denne allokering af kapital sikrer, at kapitalen bliver udnyttet effektivt og 

ikke ligger stille, men medvirker til vækst i samfundet. Ligesom andre sektorer har banksektoren udviklet sig 

over årene, hvilket også betyder, at deres funktioner har ændret sig. Man kan i henhold til moderne bankteori 

inddele bankernes funktioner i fire overordnede kategorier:  

1) Give adgang til betalingsservicer, hæve og indskud af kapital og mulighed for veksling af valuta 

2) Transformere aktiver, herunder tilbyde låneordninger og mulighed for investering 

3) Overvåge og styre risiko, herunder kontrollere renternes udvikling 

4) Behandle information og overvåge låntagere 

 

Det er kun de universelle banker, som varetager alle ovenstående funktioner, og derfor ikke alle banker. Idet 

bankernes overordnede rolle er at allokere kapital mellem virksomheder og personer, har dette også indfly-

delse på deres forretningsmodel. Moderne banker har generelt fire forretningsområder, som er listet nedenfor 

(Koller et al., 2015): 

1) Nettorenteindtægter, som er nettoindtjening på ind- og udlån. Dette forretningsområde er for ban-

kerne den største indtægtskilde 

2) Gebyrer og provisioner, som er et resultat af almen service, transaktioner, rådgivning, underwriting 

og placering af midler 

3) Indkomst fra handel med værdipapirer, aktier, osv. Denne del af forretningsmodellen indeholder høj 

volatilitet, og var ind til finanskrisen en voksende del af bankernes indtægtskilde 

4) Anden indkomst, som oftest er knyttet til såkaldte ikke-bankaktiviteter. Sådanne aktiviteter kan 

være, men er ikke begrænset til, ejendomshandel 

 

Ud over banker varetager også finansielle virksomheder nogle af de samme funktioner. Af finansielle virk-

somheder, som i Danmark overordnet set varetager førnævnte funktioner, kan nævnes følgende fire (Bald-

vinsson et al., 2005): 

1) Pengeinstitutter 

2) Realkreditinstitutter 

3) Forsikringsselskaber 

4) Pensionskasser 
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Ovenstående typer af finansiel virksomhed skal i Danmark overholde lov om finansiel virksomhed, som 

fremsætter retningslinjer for de enkelte finansielle virksomheder. Loven er et resultat af den øgede diversitet 

i den finansielle sektor, hvilket har medført en fælleslov. I Danmark udgør pengeinstitutter den største andel 

af finansielle virksomheder, som varetager bankernes funktioner. Finansrådet har inddelt pengeinstitutterne 

efter størrelse via en gruppeinddeling. Denne gruppeinddeling angiver fire grupper, hvoraf de største penge-

institutter, i form af Danske Bank, Nordea, Jyske Bank, Sydbank og Nykredit, er placeret i gruppe 1, hvilket 

kræver en arbejdende kapital på 65 mia. kr. og derover (finansrådet.dk, 14.02.2017). Det skal påpeges, at det 

er gruppe 1-2, som udgør den største andel af sektoren i Danmark. 

3.2. Bankernes unikke forhold 

Idet bankerne har en central rolle for samfundet, har de derfor også nogle unikke forhold (Koller et al., 

2015). Disse unikke forhold har resulteret i reguleringer, herunder kapitalkrav, for at sikre en stabil finansiel 

sektor, samtidig med at der især under finanskrisen forekom en implicit statsgaranti, som i de seneste år er 

forsøgt reduceret (Larsen & Karlsson, 2014). De unikke forhold har betydet, at det kan være svært at drage 

sammenligninger med andre sektorer i det danske erhvervsliv, samt at traditionel kapitalstrukturteori kan 

være problematisk at anvende på banker (Miller, 1995). De unikke forhold kommer især til udtryk i henhold 

til deres høje andel af fremmedkapital i forhold til egenkapital og aktiver, hvilket sammenlignet på tværs af 

sektorer er væsentligt større. Det er påkrævet, at bankerne oplyser hvor stor en andel af aktiver, som kan be-

tegnes som risikovægtede aktiver (RWA) for at bedømme risikoen hos de enkelte banker. 

3.3. Identifikation af SIFI-banker 

Identifikation af SIFIer bygger på kvantitative mål i form af et størrelseskriterium og et kriterium for substi-

tuerbarhed (finanstilsynet, 2016). Der er i Danmark også foreslået kvalitative mål (Udvalget om Systemisk 

Vigtige Finansielle Institutter i Danmark, 2013). Identifikationen af SIFIerne, ud fra det kvantitative mål, fo-

regår ud fra deres balance set i forhold til følgende tre indikationer: 

1) BNP (6,5%) 

2) Institutternes andel af indlån i Danmark (5%) 

3) Institutternes andel af udlån i Danmark (5%) 

 

Det skal påpeges, at institutionerne kun skal opfylde en af ovenstående tre indikationer to år i træk, for at 

blive identificeret som SIFI. Ud fra ovenstående tre indikationer er følgende finansielle institutioner udpeget 

som SIFI i Danmark per 29. juni 2016. 

- Danske Bank 

- Nordea 
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- Nykredit 

- Jyske Bank 

- Sydbank 

- DLR Kredit 

3.4. Peer Group 

Kun et fåtal af lande har udpeget de nationale SIFIer, som er underlagt forskellige kriterier og krav (Udvalget 

om Systemisk Vigtige Finansielle Institutter, 2013). Nogle af de lande, som har udpeget deres nationale SI-

FIer, er Sverige, Storbritannien og Schweiz. Sverige har, sammenlignet med Danmark, indført relativt 

strenge krav, hvilket betyder, at deres banker allerede er velkapitaliseret (Næss-Schmidt et al., 2016). Vi har 

derfor i vores analyse valgt at sammenligne løbende med svenske SIFI-banker for at illustrere effekten af 

strengere kapitalkrav, og derfor anvende svenske SIFI-banker som peer group og benchmark til de danske 

SIFI-banker. Et argument for at anvende svenske SIFI-banker er deres sammenlignelighed på makroøkono-

miske og virksomhedsspecifikke faktorer, som beskrives således: ”Since almost all large Nordic financial 

groups are present in other Nordic countries and do business in all segment of the market, it is necessary to 

conduct a peer group analysis in order to get a better understanding af Nordic banking markets” (Pedersen 

et al., 2006, p. 33). Nedenfor er opstillet en peer group sammenligning i tabel 1 af de fire danske og svenske 

SIFI-banker, ud fra forskellige virksomhedsspecifikke faktorer i perioden 2002-2016. 

 

Tabel 1: Peer group sammenligning af danske og svenske SIFI-banker for perioden 2002-2016 – egen tilvirkning 

De svenske SIFI-banker er større end de danske SIFI-banker på alle udvalgte virksomhedsspecifikke para-

metre, hvilket kan ses ud fra vores peer group sammenligning. Vi har for Sverige fokus på Handelsbanken, 

Nordea, Swedbank og SEB. Det skal påpeges, at de svenske kapitalkrav er højere, hvilket betyder, at de er 

underlagt strammere krav (finanswatch.dk, d. 15.02.2017). Dette betyder, at man til dels kan anvende disse 

(mio. DKK)

Total assets 1.753.707 Total assets 2.081.685

Total liabilities 1.680.234 Total liabilities 1.988.307

Total debt 767.048 Total debt 925.166

Total Equity 72.840 Total Equity 92.836

Nettoresultat 7.884 Nettoresultat 11.875

Note: Sammenligning af den gennemsnitlige total assets, 

           total liabilities, total debt, total equity og nettoresultat for 

           de danske og svenske SIFI-banker i perioden 2002-2016.

           For Danmark er bankerne Danske Bank, Nordea, Jyske Bank 

           og Sydbank anvendt, mens Handelsbanken, Nordea,

           Swedbank og SEB er anvendt for Sverige.

Kilde: Bloomberg

Peer Group sammenligning

Danske SIFI-banker Svenske SIFI-banker
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som et benchmark, for hvad yderligere reguleringer for danske banker vil betyde. Idet svenske banker er vel-

kapitaliseret, og underlagt højere kapitalkrav, har det samtidig været påpeget, at de svenske banker ikke be-

høver flere reguleringer, idet dette vil resultere i en så lille fordel, at der i tilfælde af yderligere reguleringer 

kan være tale om overregulering, der vil have en negativ effekt på banksektoren og herigennem samfunds-

økonomien.    

Der forekommer dog en problemstilling med brugen af Nordea som del af vores peer group, idet denne bank 

optræder som SIFI-bank i både Danmark og Sverige, hvilket betyder, at der kan forekomme bias i vores sam-

menligning og analyse af danske og svenske SIFI-banker (Newbold et al., 2013). Nordea udgør dog en så 

væsentlig del af den danske og svenske banksektor, samt vores stikprøve, at det ville være misvisende ikke at 

medtage denne i vores undersøgelse.  

Vi vil i resten af vores analyse anvende ovenstående svenske banker, som peer group til de danske SIFI-ban-

ker for at belyse forskelle. Ydermere vil de svenske banker anvendes som benchmark for hvad yderligere re-

gulering vil betyde. 

3.5. Konklusion på banker 

Det kan konkluderes, at banker spiller en central rolle i samfundet, som formidler af kapital, og overordnet 

set varetager fire funktioner, som også delvist varetages af andre finansielle institutter. Ud fra denne rolle er 

deres forretningsmodel også opbygget, og det kan konkluderes, at banker overordnet set har fire indtægtskil-

der, hvoraf nettorenteindtægterne udgør den største andel. Ydermere er bankernes rolle medvirkende til, at 

der forekommer unikke forhold for banksektoren, hvilket gør sammenligninger på tværs af sektorer besvær-

lig. Disse unikke forhold er overordnet set den implicitte statsgaranti, fremsatte reguleringer og den øgede 

oplysningspligt banker har i henhold til deres aktiver og deres risikovægt. For at sikre en stabil finansiel sek-

tor er de vigtigste finansielle institutter blevet udpeget, og der er blevet tillagt skærpede reguleringer. I Sve-

rige har de nogle af de strammeste reguleringer, hvilket gør, at disse umiddelbart kan anvendes som bench-

mark, for hvad yderligere reguleringer vil betyde for danske SIFI-banker.  Ydermere kan det konkluderes, at 

danske og svenske SIFI-banker kan sammenlignes på makroøkonomiske og virksomhedsspecifikke faktorer, 

hvilket gør dem brugbare som peer group.    

4. Analyse 

Vores analyse er opbygget således, at der vil blive udført en analyse af kapitalstrukturen for banker på tværs 

af lande og sektorer med fokus på de danske SIFI-banker Danske Bank, Nordea, Jyske Bank og Sydbank. 

Herefter vil makroøkonomiske og virksomhedsspecifikke faktorer, som i henhold til traditionelle kapital-

strukturteorier og studier bestemmer valget af kapitalstruktur for virksomheder, blive undersøgt. Der vil i 
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forlængelse af førnævnte analyse foretages en undersøgelse af forklaringsgraden af de traditionelle kapital-

strukturteorier ud fra studier, som empirisk tester disse. Herefter vil der redegøres for de nuværende kapital-

krav i henhold til Basel III, samt foretages en undersøgelse af danske SIFI-bankers nuværende position i hen-

hold til de fremsatte kapitalkrav og en sammenligning med de svenske SIFI-banker. Der vil ydermere foreta-

ges en redegørelse af finanskrisen, hvorefter dens indvirkning vil blive analyseret. Som afslutning på vores 

analyse vil vi udføre en analyse af finansieringsomkostningerne for de danske SIFI-banker, samt hvordan 

disse bliver påvirket af de øgede kapitalkrav. Der vil samtidig blive undersøgt, hvilken sammenhæng der ek-

sisterer mellem finansieringsomkostninger for banker og deres indvirkning på BNP.  

4.1. Analyse af bankers kapitalstruktur på tværs af lande  

I indeværende analyse vil kapitalstrukturen for banker fra USA, Europa, Sverige og Danmark blive analyse-

ret. Formålet med denne analyse er at kortlægge, om der forekommer forskelle i bankernes kapitalstruktur på 

tværs af lande, herunder om danske SIFI-banker har en lavere grad af egenkapital, samt undersøge udviklin-

gen i kapitalstrukturen.  

Data for de amerikanske og europæiske banker er hentet fra Datastream, mens data for de danske og svenske 

SIFI-banker er hentet fra Bloomberg og Bankscope. De udvalgte banker fra USA stammer fra indekset S&P 

500 Banks i Datastream, som indeholder 17 banker, mens de europæiske banker stammer fra indekset Euro 

STOXX Banks, som indeholder 26 banker.  

Før en analyse af de amerikanske, europæiske, svenske og danske banker kan foretages, skal vi definere 

hvorledes vi måler kapitalstrukturen, herunder andelen af egen- og fremmedkapital. Det påpeges, at man 

både kan anvende bogførte og markedsværdier (Frank & Goyal, 2009). Vi analyserer i indeværende afsnit 

kapitalstrukturen ud fra både de bogførte værdier og markedsværdier. De bogførte værdier måles ud fra total 

debt/total assets-ratioen (BV TD/TA-ratioen) og debt/equity-ratioen (BV D/E-ratioen). Disse to ratioer er 

valgt idet TD/TA-ratioen anvendes i studiet foretaget af Frank & Goyal, og vi anvender i vores videre ana-

lyse deres testmetoder for at teste for makroøkonomiske og virksomhedsspecifikke faktorers indvirkning på 

kapitalstrukturen. D/E-ratioen er valgt med henblik på at konkludere på graden af egenkapital. Idet vi bruger 

flere forskellige ratioer, herunder både TD/TA- og D/E-ratioen, øger vi robustheden i vores analyse af kapi-

talstrukturen, samt giver en mere dybdegående forståelse. Det skal bemærkes, at der ligeledes er anvendt en 

total liabilities/total assets-ratio (BV TL/TD-ratio) for sammenligning med andre studier, men der ikke umid-

delbart kommenteres dybdegående på udviklingen i denne. Markedsværdierne er ikke opgjort direkte i vores 

dataudtræk fra vores anvendte databaser, hvilket betyder, at vi må korrigere total assets på følgende måde for 

at kunne opgøre denne til markedsværdi: 

𝐾𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 = 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 + (𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖 𝑎𝑓 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 − 𝐵𝑜𝑔𝑓ø𝑟𝑡 𝑣æ𝑟𝑑𝑖 𝑎𝑓 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙) 
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I ovenstående formel er total assets og den bogførte værdi af egenkapitalen angivet direkte i dataudtrækket 

fra Bloomberg og Datastream, mens markedsværdien af egenkapitalen er estimeret af Bloomberg og Data-

stream ud fra følgende formel: 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖 𝑎𝑓 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑘𝑢𝑟𝑠 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑛 ∗ 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑑𝑒𝑠𝑡å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑛 

Ovenstående korrektionsmetode er inspireret af korrektionsmetoden anvendt i Gropp & Heiders studie fra 

2009.  

Det antages, at den bogførte fremmedkapital, som er repræsenteret via total debt, er opgjort til markedsværdi 

(Sørensen, 2012), og vi kan derfor måle vores kapitalstruktur i henhold til markedsværdier via total debt/kor-

rigeret total assets-ratioen (MV TD/TA-ratioen), og total liabilities/korrigeret total assets-ratioen (MV 

TL/TA-ratioen). I vores D/E-ratio opgjort til markedsværdi (MV D/E-ratioen), anvendes markedsværdien af 

egenkapitalen i stedet for den bogførte værdi af egenkapitalen.  

Frank & Goyal redegør for brugen af enten den langsigtede eller den samlede fremmedkapital. De har selv 

fokus på den samlede fremmedkapital, hvilket vi også har via brugen af total debt. Vi analyserer dog kort på 

brugen af kort- og langsigtet fremmedkapital i henhold til danske og svenske SIFI-banker.  

I deres studie tager Frank & Goyal højde for manglende data ved at eksludere de pågældende virksomheder, 

som ikke har data for den samlede periode. De skriver følgende om denne fremgangsmåde: ”This means we 

have left out the records of firms for which necessary data items are not available” (Frank & Goyal, 2009, p. 

23). Vi har på samme måde forsøgt at tage højde for manglende data ved at ekskludere virksomheder som 

ikke har data for den fulde periode. 

Vi har valgt undersøgelsesperioden 2002-2016 med henblik på at afdække effekterne fra finanskrisen, samt 

de fremsatte kapitalkrav.  

4.1.1. Udvikling i kapitalstrukturen for amerikanske banker i perioden 2002-2016 

Af de 17 banker i indekset S&P 500 Banks er der kun 16, som indeholder data for hele perioden 2002-20163. 

Nedenfor i graf 1 er udviklingen i amerikanske bankers gennemsnitlige BV TD/TA- og MV TD/TA-ratio 

illustreret: 

                                                           
3 Se bilag 1 – S&P 500 Banks 
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Graf 1: Udvikling i BV TD/TA- og MV TD/TA-ratioen for amerikanske banker i perioden 2002-2016 – egen tilvirkning 

Den gennemsnitlige BV TD/TA-ratio er faldende i perioden 2002-2016, og falder med 44,36% fra 0,22 til 

0,12. Det mest væsentlig fald finder sted i 2009, hvor der forekommer et fald på 21,59%, hvilket med stor 

sandsynlighed skyldes finanskrisen. Følgende skrives omkring finanskrisens indvirkning på banksektoren: 

”However, the banking sector was the most affected when the crisis erupted” (Curado et al., 2014, p. 103). 

Den gennemsnitlige BV TD/TA-ratio for perioden er 0,17. Den gennemsnitlige MV TD/TA-ratio er, ligesom 

den gennemsnitlige BV TD/TA-ratio også faldende, og er 0,17 for perioden. Det kan ud fra graf 1 konklude-

res at BV TD/TA- og MV TD/TA-ratioen følger hinandens udvikling, især i de seneste år. 

Såfremt vi analyserer på udviklingen i BV D/E- og MV D/E-ratioen, er disse gennemsnitligt for perioden 

1,94 og 1,67. Neden for i graf 2 er udviklingen i BV D/E- og MV D/E-ratioen illustreret. 

 

Graf 2: Udvikling i BV D/E- og MV D/E-ratioen for amerikanske banker i perioden 2002-2016 – egen tilvirkning 
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Der forekommer en større forskel i BV D/E- og MV D/E-ratioens udvikling i forhold til TD/TA-ratioerne. 

Det kan især observeres, at der forekommer en højere værdi for BV D/E-ratioen, sammenlignet med MV 

D/E-ratioen for årene før krisen, mens der efterfølgende forekommer en højere MV D/E-ratio under og efter 

krisen. Dette skyldes højst sandsynligvis faldende aktiekurser, herunder markedsværdier for egenkapitalen, 

som har været en væsentlig faktor i stigningen af MV D/E-ratioen. I bilag 2 er vedlagt en oversigt, der viser 

udviklingen i S&P 500, hvor der forekommer et væsentligt fald omkring perioden 2007-2009. Samtidig kan 

en likviditetskrise have medført, at de amerikanske banker ikke har kunne fremskaffe egenkapital under fi-

nanskrisen (information.dk, d. 22.02.2017). 

Det skal bemærkes, at vores gennemsnitlige BV TD/TA- og MV TD/TA-ratioer vægter alle banker ligeligt. 

Det kan dog konstateres, at virksomhedsstørrelse kan have en indvirkning på kapitalstrukturen (Frank & 

Goyal, 2009). I indekset S&P 500 Banks forekommer der fire globale systemisk vigtige banker (G-SIBs) i 

form af JP Morgan Chase, Citigroup, Wells Fargo og Bank of America (Financial Stability Board, 2016). 

Disse er, ligesom de danske SIFI-banker, underlagt strammere reguleringer og kapitalkrav grundet deres sy-

stemiske vigtighed. Såfremt man udelukkende ser på kapitalstrukturen for disse fire banker, frem for det 

samlede indeks, er den gennemsnitlige BV TD/TA- og MV TD/TA-ratio for perioden på 0,26 og 0,25, hvil-

ket er højere end for det samlede indeks. De gennemsnitlige BV D/E- og MV D/E-ratioer er på 3,24 og 3,14, 

hvilket også er højere end for det samlede indeks. Dette kan indikere, at virksomhedsstørrelsen har indvirk-

ning på valget af kapitalstruktur.  

4.1.2. Udvikling i kapitalstrukturen for europæiske banker i perioden 2002-2016 

Af de 26 banker i indekset Euro STOXX Banks er der kun 20, som har data for hele den valgte undersøgel-

sesperiode4. Indekset er bestående af banker fra landene Spanien (5), Italien (5), Frankrig (4), Tyskland (2), 

Holland (1), Belgien (1), Østrig (1) og Irland (1). Nedenfor i graf 3 er udviklingen i BV TD/TA- og MV 

TD/TA-ratioen for europæiske banker illustreret. 

                                                           
4 Se bilag 3 – Euro STOXX Banks 



Side 25 af 174 
 

 

Graf 3: Udvikling i BV TD/TA- og MV TD/TA-ratio for europæiske banker i perioden 2002-2016 – egen tilvirkning 

BV TD/TA-ratioen for europæiske banker er ligesom for amerikanske banker faldende. I perioden 2002-

2016 er BV TD/TA-ratioen faldet fra 0,37 til 0,26, hvilket er et samlet fald på 30,80%. Det største fald fore-

kom i 2013, og var på 16,20%. Den gennemsnitlige BV TD/TA-ratio var for perioden 0,34, hvilket er væ-

sentligt højere end de amerikanske banker. Den gennemsnitlige MV TD/TA-ratio for de europæiske banker 

er ligeledes faldende, og er 0,34 for perioden. Det kan ligesom for de amerikanske banker konkluderes at BV 

TD/TA- og MV TD/TA-ratioen følger hinandens udviklingen. 

Vores BV D/E- og MV D/E-ratio er ligeledes faldende for perioden, og er gennemsnitligt på 7,32 og 9,31, 

hvilket ligesom for TD/TA-ratioerne, er væsentligt højere end de amerikanske banker. I graf 4 er udviklingen 

i BV D/E- og MV D/E-ratioen for europæiske banker illustreret. 

 

Graf 4: Udvikling i BV D/E- og MV D/E-ratioen for europæiske banker i perioden 2002-2016 – egen tilvirkning 

Note: Grafen angiver udviklingen i den bogførte Total Debt/Total Assets-ratio (BV TD/TA-ratio),

            samt opgjort til markedsværdi (MV TD/TA-ratio), i perioden 2002-2016 for 20 af 26 

            europæiske banker i indekset Euro STOXX Banks.
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Der forekommer væsentlige forskelle i BV D/E- og MV D/E-ratioen i vores undersøgelsesperiode, og MV 

D/E-ratioen har de senere år været højere end BV D/E-ratioen.  

Ligesom der i S&P 500 Banks forekommer fire G-SIBs, forekommer der ligeledes fire G-SIBs i indekset 

Euro STOXX Banks. Disse fire banker er BNP Paribas, Deutsche Bank, Groupe Crédit Agricole og ING 

Bank (Financial Stability Board, 2016). Disse har modsat de amerikanske G-SIBs en lavere BV TD/TA- og 

MV TD/TA-ratio på 0,21, samt en lavere BV D/E- og MV D/E-ratio på 6,72 og 6,76.   

For både de amerikanske og europæiske banker forekommer der ikke store afvigelser i henhold til brugen af 

bogførte eller markedsværdier for TD/TA-ratioen, hvilket skyldes, at andelen af egenkapital opgjort til bog-

ført værdi og markedsværdi udgør en relativ lille andel af total assets. Dette betyder, at TD/TA-ratioerne kun 

er lidt følsomme over for ændringer i værdien af egenkapitalen. Andelen af egenkapital af total assets opgjort 

til bogført værdi er 10,34% for amerikanske banker, mens den kun udgør 5,30% for europæiske banker. 

Egenkapitalen opgjort til markedsværdi udgør henholdsvis 5,94% og 14,32% for amerikanske og europæiske 

banker i henhold til de korrigerede total assets. 

Der forekom et inverst forhold mellem brug af bogført værdi og markedsværdi for egenkapitalen for ameri-

kanske og europæiske banker, hvilket især kom til udtryk via D/E-ratioerne. Vi kan se at markedsværdien af 

egenkapitalen og den bogførte værdi af egenkapitalen har en ratio på 0,92 for europæiske banker, mens den 

for de amerikanske banker har en ratio på 1,12, hvilket forklarer det inverse forhold. 

4.1.3. Studier af udviklingen i amerikanske og europæiske bankers kapitalstruktur 

For at underbygge validiteten af vores analyse af kapitalstrukturen for amerikanske og europæiske banker, er 

der sammenlignet med et studie foretaget af Gropp & Heider på vegne af European Central Bank (ECB). 

Studiet undersøger de 200 største amerikanske og europæiske børsnoterede banker i perioden 1991-2004 

(Gropp & Heider, 2009). Nedenfor i tabel 2 er resultaterne præsenteret. 

 

Tabel 2: Nøgletal for 200 af de største børsnoterede amerikanske og europæiske banker i perioden 1991-2004 – Gropp & Heider, 
2009, p. 33 
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For at sammenligne tages der udgangspunkt i nøgletallene book leverage og market leverage, som i henhold 

til studiet er defineret på følgende måde: 

𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 = 1 − (
𝑏𝑜𝑜𝑘 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦

𝑏𝑜𝑜𝑘 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
) 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 = 

1 − (
𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦(= 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒𝑠 ∗ 𝑒𝑛𝑑 𝑜𝑓 𝑦𝑒𝑎𝑟 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒)

𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑏𝑎𝑛𝑘(= 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 + 𝑏𝑜𝑜𝑘 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠)
) 

I ECBs undersøgelse finder de en gennemsnitlig book leverage på 0,93 og en market leverage på 0,87. Så-

fremt vi anvender samme definition, som Gropp & Heider gør i deres studie, får vi en book leverage for ame-

rikanske og europæiske banker på henholdsvis 0,89 og 0,94. Vores book leverage for amerikanske banker er 

lavere, mens book leverage for europæiske banker er en smule højere. Amerikanske banker har en market 

leverage på 0,87 og europæiske banker har en market leverage på 0,94. Vi kan her se, at vores resultat for 

amerikanske banker er lig med resultatet fundet i Gropp & Heiders studie, mens vores resultat for de europæ-

iske banker er højere. Det kan dog konkluderes, at vores resultater er relativt tæt på Gropp & Heiders, hvilket 

til dels er med til at validere vores resultater.  

Det skal bemærkes, at der forekommer visse problemstillinger i vores sammenligning af vores resultater med 

resultaterne præsenteret i Gropp & Heiders studie. Som tidligere nævnt anvendes et samlet gennemsnit for 

amerikanske og europæiske banker i studiet, hvilket problematiserer vores sammenligning. Der er ydermere 

undersøgt for en anden periode end vi har, hvilket medfører problemstillinger, især taget i betragtning af at 

indvirkningerne fra finanskrisen ikke er medtaget i studiet. Samtidig kan der stilles spørgsmålstegn til selve 

datamaterialets oprindelse, og metoden anvendt i studiet. 

4.1.4. Udvikling i kapitalstrukturen for danske og svenske SIFI banker i perioden 2002-2016 

I graf 5 er den gennemsnitlige BV TD/TA-ratio for de fire danske SIFI-banker, samt det samlede gennemsnit 

for vores undersøgelsesperiode, illustreret.   
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Graf 5: Udvikling i BV TD/TA-ratioen for Danske Bank, Nordea, Jyske Bank og Sydbank i perioden 2002-2016 – egen tilvirkning 

Danske Bank har de højeste gennemsnitlige BV TD/TA-ratioer i perioden, mens især Jyske Bank oplever 

væsentlige udsving. Jyske Bank oplever gennemsnitlige ændringer i deres BV TD/TA-ratio på 6,70%, hvil-

ket er væsentlige højere end de resterende banker. Den samlede gennemsnitlige BV TD/TA-ratio er for un-

dersøgelsesperioden på 0,39, hvilket er højere end for de amerikanske og europæiske, og er faldende for peri-

oden. Såfremt vi analyserer udviklingen i MV TD/TA-ratioen kan vi ligeledes se, at denne er faldende og er 

på 0,38 for perioden. I graf 6 er udviklingen illustreret. 

 

Graf 6: Udvikling i MV TD/TA-ratioen for Danske Bank, Nordea, Jyske Bank og Sydbank i perioden 2002-2016 – egen tilvirkning 

Hvis vi undersøger BV D/E-ratioen er denne faldende for perioden og er på 8,77, hvilket er væsentligt højere 

end de amerikanske og europæiske banker. Vi kan se, at MV D/E-ratioen er mindre end BV D/E-ratioen, og 

Note: Grafen angiver udviklingen Total Debt/Total Assets-ratio opgjort til markedsværdi 

            (MV TD/TA-ratio) i perioden 2002-2016 for de fire danske SIFI-banker Danske Bank, Nordea,

            Jyske Bank og Sydbank. Ydermere er et samlet gennemsnit for de fire danske SIFI-banker

            angivet.
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gennemsnitligt er på 8,29. Denne er højere end den amerikanske MV D/E-ratio, men lavere end den europæi-

ske. Nedenfor er udviklingen i BV D/E-ratioen og MV D/E-ratioen for de danske SIFI-banker illustreret. 

 

Graf 7: Udvikling i BV D/E- og MV D/E-ratioen for de fire danske SIFI-banker i perioden 2002-2016 – egen tilvirkning 

Det kan ligesom for amerikanske og europæiske banker konkluderes, at finanskrisen, især i henhold til MV 

D/E-ratioen, har haft en væsentlig indflydelse. I bilag 4 er udviklingen i NASDAQ OMX Copenhagen 20 

vedlagt, hvilket underbygger vores førnævnte tese.  

Såfremt vi undersøger udviklingen i kapitalstrukturen for svenske SIFI-banker, kan vi se, at deres BV 

TD/TA- og MV TD/TA-ratio er på 0,47 og 0,46, hvilket er højere end de danske SIFI-banker, samt de ameri-

kanske og europæiske banker. I graf 8 nedenfor er udviklingen i TD/TA-ratioerne illustreret. 

 

Graf 8: Udvikling i BV TD/TA- og MV TD/TA-ratioen for de fire svenske SIFI-banker i perioden 2002-2016 – egen tilvirkning 
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BV D/E- og MV D/E-ratioen er gennemsnitligt for perioden på 10,70 og 8,47, hvilket ligesom for BV 

TD/TA- og MV TD/TA-ratioen er højere end for de danske SIFI-banker. Det skal dog bemærkes, at den gen-

nemsnitlige MV D/E-ratio for europæiske banker er højere end de svenske SIFI-bankers MV D/E-ratio. I 

graf 9 er udviklingen i D/E-ratioerne illustreret. 

 

Graf 9: Udvikling i BV D/E- og MV D/E-ratioen for de fire svenske SIFI-banker i perioden 2002-2016 – egen tilvirkning 

Frank & Goyal påpeger at man i stedet for at anvende den samlede fremmedkapital, kan anvende den lang-

sigtet fremmedkapital. Såfremt vi undersøger long-term debt/total debt-ratioen for danske og svenske SIFI-

banker, kan vi se, at denne er på henholdsvis 0,60 for danske SIFI-banker og på 0,65 for svenske SIFI-ban-

ker. Dette kan indikere, at der forekommer en forskel ved brugen af langsigtet fremmedkapital frem for den 

samlede fremmedkapital. Det skal yderligere bemærkes, at brugen af langsigtet fremmedkapital har været 

kraftigt stigende i perioden for svenske SIFI-banker, idet de oplever en stigning på 153,02%. Der er ligeledes 

forekommet en stigning i brugen af langsigtet fremmedkapital for danske SIFI-banker, men stigningen er kun 

på 69,72%. 

En undersøgelse af egenkapitalen, opgjort til bogført værdi og markedsværdi i forhold til total assets, viser at 

disse udgør henholdsvis 4,93% og 4,44% for danske SIFI-banker og 6,93% og 6,73% for svenske SIFI-ban-

ker. Ydermere er det samme inverse forhold for brugen af bogførte værdier og markedsværdier, som også 

forekom for amerikanske banker, ligeledes gældende for danske og svenske SIFI-banker.  

Selvom det ud fra TD/TA- og D/E-ratioerne virker til at de svenske SIFI-banker er mere gearet end de dan-

ske SIFI-banker, afhænger en banks risiko dog af dens evne til at kunne overholde sine forpligtelser, hvilket 

afhænger af hvor risikofyldt egenkapitalen og aktiverne er. En måde hvorpå dette kan måles er ud fra ande-

len af common equity tier 1, som defineres på følgende måde: ”Under the Basel III agreements the ultimate 

form of loss-absorbing capital is Common Equity Tier 1 (CET1) capital…” (Miles et al., 2013, p. 8), og 
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RWA, som angiver hvor risikofyldte aktiverne er. For at måle andelen af CET1 og RWA i forhold til egen-

kapitalen og aktiverne, anvendes CET1/total equity og RWA/total assets. Data er hentet fra Bankscope, og 

der er for de danske og svenske banker kun data for årene 2011-2016, hvilket betyder, at vores undersøgel-

sesperiode, i henhold til førnævnte ratioer, er væsentligt forkortet samt, at der kun er data for de bogførte 

værdier. De danske SIFI-banker har en CET1/total equity-ratio på 0,84, mens de svenske SIFI-banker har en 

CET1/total equity-ratio på 0,80. De svenske banker har dog en RWA/total assets på 0,27, hvilket er mindre 

end de danskes på 0,34. Det skal bemærkes, at hvorvidt en bank kan anses som velkapitaliseret bedst kan be-

dømmes ud fra Basel III kapitalkravene.   

4.1.5. Studier for udviklingen i danske og svenske SIFI-bankers kapitalstruktur 

Der er ligesom ved analysen af de amerikanske og europæiske banker inddraget studier for at teste validite-

ten af analysen af danske og svenske SIFI-banker. For at sammenligne de fundne ratioer for danske og sven-

ske SIFI-banker, er en undersøgelse udarbejdet af den danske, finske, islandske, norske og svenske national-

bank anvendt (Pedersen et al., 2006). Denne undersøgelse dækker kun perioden 2001-2005, hvilket betyder, 

at den ikke inddrager den samme periode som vores undersøgelse. Samtidig inddrager den alle banker i Dan-

mark, og ikke kun SIFI-bankerne. Nedenfor er tallene fra Danmark illustreret. 

 

Tabel 3: BV TL/TA-ratio for den danske banksektor i årene 2001-2005 – Pedersen et al., 2006, p. 63 

Der forekommer en BV TL/TA-ratio på 0,95 for den samlede danske banksektor i perioden 2001-2005, hvor 

der for de danske SIFI-banker ligeledes forekommer en BV TL/TA-ratio på 0,95 for perioden 2002-2016. I 

samme undersøgelse har den svenske banksektor en BV TL/TA-ratio på 0,94. I vores undersøgelse af de 

svenske SIFI-banker fandt vi en BV TL/TA, som er en smule højere, og er på 0,96. Det kan dog konkluderes 

at vores resultater stemmer overens med undersøgelsen. 

4.1.6. Konklusion af analyse af bankers kapitalstruktur på tværs af lande  

Det kan konkluderes, at amerikanske og europæiske banker, samt danske og svenske SIFI-banker, har ople-

vet en faldende gearing målt på samtlige ratioer. Det kan samtidig konkluderes, at danske SIFI-banker har en 

1. Country Level Data - Denmark

EUR mio. 2001 2002 2003 2004 2005 Gns.

Total assets 474.569 537.920 568.040 624.512 681.659 577.340

Total liabilities 448.325 509.319 536.962 591.579 643.785 545.994

Total equity 26.244 28.601 31.077 32.934 37.875 31.346

Total liabilities and equity 474.569 537.920 568.040 624.512 681.659 577.340

Total liabilities/Total assets (BV TL/TA) 0,94 0,95 0,95 0,95 0,94 0,95

Note: Tabellen angiver total liabilities og total equity for den danske banksektor i perioden 2001-2005. Total liabilities/total assets

            (BV TL/TA-ratioen) er udregnet på baggrund af oplyste tal fra Nordic Banking Structures - Report.

Kilde: Pedersen et al., 2006, p. 63
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væsentligt højere BV TD/TA- og MV TD/TA-ratio end amerikanske banker, mens der sammenlignet med 

europæiske banker stadig var højere BV TD/TA- og MV TD/TA-ratio, men i en mindre grad end sammenlig-

net med de amerikanske banker. Danske SIFI-banker havde en højere BV D/E-ratio end amerikanske og eu-

ropæiske banker, men en lavere MV D/E-ratio end europæiske. Sammenlignet med svenske SIFI-banker 

havde danske SIFI-banker lavere TD/TA- og D/E-ratioer. Det kan derfor ud fra ratioerne konkluderes, at 

danske SIFI-banker har en lav grad af bogført egenkapital sammenlignet med amerikanske banker og euro-

pæiske banker, men højere end de svenske SIFI-banker. Det kan ydermere konkluderes, at danske SIFI-ban-

ker har en lavere grad af egenkapital opgjort til markedsværdi end amerikanske, men højere end europæiske 

banker og svenske SIFI-banker. Det kunne ses, at danske SIFI-banker havde en højere CET1/total equity-

ratio end svenske SIFI-banker, hvilket indikerede en højere kvaltiet af egenkapital, men en højere RWA/total 

assets-ratio, der indikerede mere risikofyldte aktiver. Hvad angår brugen af bogført værdi og markedsværdi 

kan det konkluderes, at der umiddelbart ikke forekommer nogen stor forskel ved brug af bogført værdi eller 

markedsværdi for TD/TA-ratioen, hvorimod det udgør en væsentlig forskel i henhold til D/E-ratioen. I bilag 

5 er en opsummering af de enkelte ratioer vedlagt. 

4.2. Analyse af kapitalstruktur på tværs af sektorer i perioden 2002-2016 

I indeværende afsnit vil en analyse af forskellige danske sektorers kapitalstruktur blive foretaget. Dette gøres 

med det formål at undersøge mulige forskelle i kapitalstrukturen i danske SIFI-banker, sammenlignet med 

andre danske sektorer. Dette kan give en indikation om hvorvidt kapitalstrukturen er afhængig af hvilken 

sektor virksomheden befinder sig i. Pecking order theory og M&M angiver, at kapitalstrukturen er uaf-

hængig af hvilken sektor virksomheden befinder sig i, mens trade-off theory angiver, at kapitalstrukturen er 

afhængig af hvilken sektor virksomheden befinder sig i (Puntaier, 2010).  

Den anvendte data for sektorerne er fra Datastream, mens vi anvender vores tidligere resultater for danske 

SIFI-bankers kapitalstruktur. Indekserne er inddelt efter Datastreams indekser. De udvalgte sektorer er 

banks, healthcare og industrial. Den danske banksektor (banks) er valgt for at kunne sammenligne SIFI-ban-

kerne med de almene banker, og for at se om banksektoren generelt har en lav grad af egenkapital. Health-

care og industrial er valgt, da det vurderes, at disse sektorer adskiller sig væsentligt fra banksektoren. Der er 

taget forbehold for bias ved ikke at inddrage de samme virksomheder i forskellige indekser (Newbold et al., 

2013). 

Det skal bemærkes, at samme metode som er anvendt i analysen af kapitalstrukturen på tværs af lande er an-

vendt i indeværende analyse.  
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4.2.1. Udvikling i kapitalstrukturen i sektoren banks i perioden 2002-2016 

I det anvendte indeks for banks optræder der 25 banker, og inkluderer de danske SIFI-banker5. Vi har eksklu-

deret de fire SIFI-banker fra indeværende analyse af sektoren banks for at undgå bias (Newbold et al., 2013), 

samt otte banker hvor der ikke var data for hele perioden.  

BV TD/TA- og MV TD/TA-ratioen for undersøgelsesperioden er begge på 0,14 og faldende. Der er en lille 

forskel på 0,09 procentpoint, hvilket indikerer, at der ligesom for vores analyse af kapitalstrukturen på tværs 

af lande ikke forekommer nævneværdig forskel på brugen af bogført værdi og markedsværdi for TD/TA-rati-

oen. I graf 10 nedenfor er udviklingen af TD/TA-ratioen for banks illustreret. 

 

Graf 10: Udvikling i BV TD/TA- og MV TD/TA-ratioen for sektoren banks i perioden 2002-2016 – egen tilvirkning 

Der forekommer en væsentlig mindre gearing i den almene banksektor i Danmark end for de danske SIFI-

banker. Det vurderes, at gearingen er relativ lav, men det er svært at lave en direkte sammenligning med ban-

kerne anvendt i vores indeværende analyse og de danske SIFI-banker, idet der er nogle virksomhedsspeci-

fikke forskelle.  

4.2.2. Sammenligning af udvikling i kapitalstrukturen for alle sektorer i perioden 2002-2016 

Det anvendte indeks for healthcare indeholder 18 virksomheder, hvoraf 6 er fjernet grundet manglende data6. 

Healthcare har en BV TD/TA-ratio på 0,21, men en MV TD/TA på 0,08. Grunden til denne store afvigelse 

mellem vores to ratioer skyldes, at ratioen mellem markedsværdien af egenkapital og bogført værdi af egen-

                                                           
5 Se bilag 6 – NASDAQ OMX Copenhagen Banks 
6 Se bilag 7 – NASDAQ OMX Copenhagen Healthcare  
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kapital er på 6,04, hvilket indikerer, at brugen af bogført værdi og markedsværdi påvirker vores ratioer væ-

sentligt for sektoren healthcare. Dette skyldes højst sandsynligt, at virksomheder inden for sektoren health-

care har en høj andel af immaterielle aktiver, som kan være vanskelige at værdiansætte i henhold til bogført 

værdi. Industrial7 har en BV TD/TA- og MV TD/TA-ratio på henholdsvis 0,22 og 0,20.  

Healthcare har en BV D/E- og MV D/E-ratio på 0,39 og 0,10, hvilket er lavere end for sektoren industrial, 

som har en BV D/E- og MV D/E-ratio på 0,71 og 0,91. BV TD/TA- og MV TD/TA-ratioerne er mindre for 

healthcare og industrial sammenlignet med de danske SIFI-banker, hvilket også var forventet. Banks har en 

lavere BV TD/TA-ratio end healthcare og industrial, mens de dog har en højere MV TD/TA-ratio end health-

care. I graf 11 er udviklingen i TD/TA-ratioerne for banks, healthcare og industrial, samt de danske SIFI-

banker, illustreret. 

 

Graf 11: Udvikling i BV TD/TA- og MV TD/TA-ratioen for sektorerne banks, healthcare, industrial og de fire danske SIFI-banker i peri-
oden 2002-2016 – egen tilvirkning 

D/E-ratioerne er ligeledes mindre for healthcare og industrial, sammenlignet med sektoren banks og de dan-

ske SIFI-banker. I graf 12 nedenfor er udviklingen illustreret. 

                                                           
7 Se bilag 8 – NASDAQ OMX Copenhagen Industrial  
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Graf 12: Udvikling i BV D/E- og MV D/E-ratioen for sektorerne banks, healthcare, industrial og de fire danske SIFI-banker i perioden 
2002-2016 – egen tilvirkning 

En mere dybdegående analyse af nøgletal for sektorerne viser, at healthcare har en negativ BV D/E-ratio i 

2012, hvilket enten skyldes en negativ fremmedkapital eller egenkapital. Det er BioPorto A/S, som har en 

negativ BV D/E ratio for 2012, samt også for 2006. Det kan ud fra deres årsrapport fra 2006 og 2012 konklu-

deres, at den negative BV D/E-ratio skyldes en negativ egenkapital for begge år (BioPorto A/S årsrapport, 

2006 og 2012). Det kan ydermere ses, at sektoren industrial har en stigning i deres BV D/E-ratio for perio-

den. Banks oplever nogle meget væsentlige fald i deres ratioer på henholdsvis 43% og 59%, hvorimod disse 

fald er væsentligt mindre for de danske SIFI-banker. Generelt er ratioerne i de udvalgte sektorer mere fal-

dende end for de danske SIFI-banker, med undtagelse af BV D/E-ratioen for industrial. 

4.2.3. Studier af kapitalstruktur på tværs af sektorer 

For at underbygge vores resultater er der inddraget et studie hvori sektorer inden for det amerikanske indeks 

S&P 500 undersøges i perioden 2004-2008. I undersøgelsen skrives: ”… Indicates strong support for the 

view that the industry a business is in predefines the amount of debt and equity. In fact, the result revealed 

from descriptive statistics confirms the view to some extent” (Puntaier, 2010, p. 43). Han skriver yderligere 

omkring gearingen af de ti sektorer for S&P 500: ”Although some industries operate with considerably more 

debt than others, the mean debt levels are well below 50 percent for all industries and thus consistent with 

Ross et al.(2008)” (Puntaier, 2010, p. 44). 

Puntaier finder i sin undersøgelse den gennemsnitlige gearing for de ti sektorer defineret af S&P 500 i før-

nævnte periode, hvilket er repræsenteret i tabel 4. 
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Tabel 4: Mean gearing 1 og 2 for sektorer i S&P 500 i perioden 2004-2008 – Puntaier, 2010, p. 44 

Værdierne fundet af Puntaier er opgjort i bogførte værdier og udregnet på følgende måde for mean gearing 1 

og 2.  

𝑀𝑒𝑎𝑛 𝐺𝑒𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 1 =
𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑇𝑒𝑟𝑚 𝐷𝑒𝑏𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 + 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

𝑀𝑒𝑎𝑛 𝐺𝑒𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 2 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 + 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

Det kan ud fra ovenstående definition af mean gearing 1 og 2 ses, at mean gearing 2 kan sidestilles med vo-

res BV TD/TA-ratio.  

Sammenlignes financials med sektoren banks, findes der, at financials har en højere BV TD/TA-ratio. Så-

fremt vi sammenligner financials med den BV TD/TA-ratio vi fandt for amerikanske banker, kan vi se at fi-

nancials umiddelbart er højere. Hvis vi kun inkluderer perioden 2004-2008, som Puntaier anvender i sin un-

dersøgelse, for de amerikanske banker, kan vi se, at de ligger tættere med en BV TD/TA på 0,21. Dette 

kunne tyde på, at finanskrisen har haft en væsentlig indvirkning. Healthcare og industrial er næsten ens med 

BV TD/TA-ratioen, som Puntaier finder i sin undersøgelse.  

Det skal dog bemærkes, at der er væsentlige problemstillinger med at sammenligne direkte med Puntaiers 

studie, idet studiet undersøger en anden tidsperiode og har anvendt data fra de amerikanske sektorer, hvor vi 

undersøger de danske sektorer. Ligesom for Gropp & Hediers undersøgelse kan der samtidig være forskelle i 

anvendt metode og dataoprindelse, hvilket yderligere problematiserer en direkte sammenligning.  

4.2.4. Konklusion af analyse af kapitalstruktur på tværs af sektorer 

Der var en højere BV TD/TA for healthcare og industrial, sammenlignet med sektoren banks. Såfremt vi så 

på MV TD/TA havde healthcare en lavere ratio end banks. D/E-ratioerne var højest for banks, sammenlignet 

med healthcare og industrial, men disse var stadig væsentligt lavere end D/E-ratioerne for de danske SIFI-

banker. Det kan umiddelbart konkluderes, at SIFI-bankerne har en lavere grad af egenkapital, sammenlignet 
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med andre sektorer, herunder også banks. Næsten alle ratioerne for sektorerne udviste en faldende tendens, 

bortset fra BV D/E-ratioen for industrial, som oplevede en stigning på 26,67% for perioden. Det kunne sam-

tidig konkluderes, at der for banks, ligesom for de danske SIFI-banker, ikke forekom de store forskelle i bog-

førte værdier og markedsværdier for TD/TA-ratioerne, men der forekom en væsentlig forskel i henhold til 

D/E-ratioerne. Der forekom dog en væsentlig forskel for brug af bogførte værdier og markedsværdier for 

sektoren healthcare for både TD/TA-ratioerne og D/E-ratioerne, hvilket kunne indikere at visse sektorer, er 

mere påvirket af brugen af bogførte værdier og markedsværdier. Det kunne samtidig konkluderes, at brugen 

af forskellige ratioer har en væsentlig betydning. I bilag 9 er en opsummering af de enkelte ratioer vedlagt. 

4.3. Analyse af makroøkonomiske faktorer  

Det er blevet konkluderet, at der forekommer forskellig kapitalstruktur på tværs af lande. En af forklarin-

gerne på dette kan være makroøkonomiske påvirkninger, som er relateret til det bestemte land. Der skrives 

følgende om makroøkonomiske faktorer og deres indvirkning på bankernes kapitalstruktur i forhold til ikke-

finansielle virksomheder: ”Macroeconomic effects may be more important for banks than for firms because 

banks’ exposure to business cycle fluctations may be larger than for firms” (Gropp & Heider, 2010, p. 618). 

Der vil i indeværende afsnit være fokus på Danmark. Af makroøkonomiske faktorer vil udviklingen i sel-

skabsskattesatsen, den risikofri rente, ændringen i inflationen, ændringen i bruttonationalproduktet (BNP) og 

ændringen i aktiemarkedet blive undersøgt. Disse faktorer er udvalgt på baggrund af det tidligere anvendte 

studie af Gropp & Heider foretaget på vegne af ECB.  

For at teste sammenhængene mellem førnævnte faktorer, og deres indvirkning på valg af kapitalstruktur for 

de fire danske SIFI-banker, er lineære og multiple OLS-regressioner anvendt, idet denne testmetode også er 

anvendt i tidligere studier (Gropp & Heider, 2009). Vores resultater er herefter sammenlignet med tidligere 

studier, for at validere vores resultater, samt identificere forskelle. Det skal bemærkes, at flere af de tidligere 

studier ofte tilføjer modifikationer til deres lineære og multiple OLS-regressioner, hvor vi har anvendt en 

standardiseret lineær og multipel OLS-regressionsmodel, som kan formuleres således (Newbold et al., 2013): 

𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑋1,𝑖 + 휀𝑖 

og 

𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑋1,𝑖 + 𝛽2 ∗ 𝑋2,𝑖 + ⋯ + 𝛽𝐾 ∗ 𝑋𝐾,𝑖 + 휀𝑖 

I ovenstående er 𝑦𝑖 den afhængige variabel, som i vores indeværende analyse er BV TD/TA- og MV TD/TA-

ratioerne for de danske SIFI-banker, og 𝑋𝐾,𝑖 er den uafhængige variabel, som er en af førnævnte makroøko-

nomisk faktorer. 휀𝑖 er et fejlled, som antages at være 0. Vi tester med udgangspunkt i vores BV TD/TA- og 

MV TD/TA-ratio, idet tidligere studier anvender samme ratioer som afhængig variabel (Frank & Goyal, 
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2009). Vi kunne i vores analyse af kapitalstruktur på tværs af lande konkludere, at der kan forekomme en 

forskel ved brug af bogførte værdier og markedsværdier. Ved at teste for både bogførte værdier og markeds-

værdier øger vi vores undersøgelses robusthed, da det påpeges, at sammenhængene på tværs af undersøgel-

sen burde være ens. Til at gennemføre vores lineære og multiple OLS-regressioner har vi anvendt statistik-

programmet JMP.  

4.3.1. Udvikling i makroøkonomiske faktorer i perioden 2002-2016 

Før vi foretager en test af makroøkonomiske faktorer, foretager vi en undersøgelse af den makroøkonomiske 

udvikling i perioden 2002-2016 med udgangspunkt i vores udvalgte makroøkonomiske faktorer. Der vil i 

vores undersøgelse være fokus på Danmark, men der vil løbende blive draget sammenligninger med USA og 

Europa, herunder Sverige. Ydermere vil der kort blive kommenteret på den forventede fremtidige udvikling. 

Selskabsskattesatsen er i Danmark faldet fra 30% til 22% i perioden 2002-2016. Sammenlignet med Sverige 

og Europa8 forekommer der gennemsnitligt for perioden den samme selskabsskattesats på 26% (skm.dk, d. 

04.03.2017). USA ligger på 15-39%9 for perioden 2005-2016, hvilket til dels er højere end Danmark (theba-

lance.com, d. 04.03.2017). Fordelen ved skatteskjoldet burde derfor til dels være højere i USA, sammenlig-

net med Europa. herunder Sverige og Danmark, og der burde forekomme en favorisering af fremmedkapital 

ud fra selskabsskattesatsen (Modigliani & Miller, 1963). Det kunne dog observeres at amerikanske banker ud 

fra både TD/TA- og D/E-ratioerne havde den mindste andel af fremmedkapital.   

Den risikofri rente blev antaget approksimativt at svare til renten på en statsobligation med lang løbetid, her-

under en 10-årig dansk statsobligation, hvilket også benyttes af SKAT og anbefales af FSR (skat.dk, d. 

04.03.2017). Det kan diskuteres hvorvidt der skal anvendes en statsobligation med længere løbetid, men de 

30-årige danske statsobligationer er mindre likvide end de 10-årige, hvorfor denne anvendes (Pricewater-

houseCoopers, 2016).  

Den gennemsnitlige rente for perioden 2002-2016 for en 10-årig dansk statsobligation er på 2,9%, og er fal-

det fra 5,03% til 0,27%10. Det påpeges at renten på en 10-årig dansk statsobligation følger renten på en tysk 

statsobligation, dog med et mindre rentespænd (De Økonomiske Råd, 2016a). Frem mod 2025 angiver De 

Økonomiske Råd at den danske 10-årige statsobligation vil stige til 4,0%, hvilket betyder, at renten vil være 

på approksimativt samme niveau som før finanskrisen.  

                                                           
8 For Europa er Eurozonen anvendt 
9 Det amerikanske skattesystem er opbygget således at der ikke er en fast sats, men derimod forskellig satser afhængigt 

af hvad virksomheden tjener. Den er dog oftest på 35% 
10 Se bilag 10 – Udviklingen i den risikofri rente i perioden 2002-2016 
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Såfremt vi tager udgangspunkt i forbrugerindekset hvor 2015-tallene er sat som indeks 100, kan det observe-

res, at denne har haft en gennemsnitlig stigning på 1,70% (statistikbanken.dk, d. 20.04.2017). Inflationen for-

ventes at have en gennemsnitlig årlig vækst på 2,1% i perioden 2018-2025. Det skal bemærkes, at ECBs 

inflationsmål er på knap 2%. 

Vi kan se, at udviklingen i BNP har været stigende i perioden, til trods for væsentlige fald under finanskrisen 

for realvæksten. Samlet set er BNP steget med 46,13% i perioden 2002-2016 (statistikbanken, d. 

04.03.2017). Såfremt vi sammenligner med USA, Europa og Sverige, kan vi se, at disse lande udviser 

samme tendens som Danmark, men at Danmark generelt har en højere BNP per indbygger end Europa11 og 

Sverige (ec.europa.eu, d. 04.03.2017). De Økonomiske Råd estimerer, at den årlige gennemsnitlige realvækst 

i BNP i perioden 2017-2025 vil være på 1,9%.  

Såfremt vi tager udgangspunkt i NASDAQ OMX Copenhagen PI og deres årlige lukkekurs, kan vi se, at der 

i perioden 2002-2016 har været en stigning på 70,86% (nasdaqomxnordic.com, d. 04.03.2017). Der har dog 

været løbende udsving i NASDAQ OMX Copenhagen, og der forekom i 2007-2008 et fald på 48,96% grun-

det finanskrisen.  

4.3.2. Test af makroøkonomiske faktorer 

Før vi foretager en test af de makroøkonomiske faktorer, redegør vi for de forventede indvirkninger, som 

faktorerne burde have, i henhold til traditionel kapitalstrukturteori og studier. 

Selskabsskattesatsen vil have en positiv indvirkning på både BV TD/TA- og MV TD/TA-ratioen, idet en hø-

jere selskabsskattesats vil medføre en stigning i skatteskjoldet alt andet lige (Modigliani & Miller, 1963). 

Dette understøttes af static trade-off theory, med forbehold for konkursomkostninger (Kraus & Litzenberger, 

1973). Den risikofri rente har både en positiv og negativ påvirkning i henhold til BV TD/TA- og MV 

TD/TA-ratioen, såfremt der tages udgangspunkt i CAPM (Fama & French, 2004). Den risikofri rente vil for-

øge egenkapitalomkostningerne, men også fremmedkapitalomkostningerne. Det kan dog antages, at indvirk-

ningen fra den risikofri rente på fremmedkapitalomkostninger muligvis vil være mindre grundet skatteskjol-

det, men det skal bemærkes, at påvirkningen af egenkapitalomkostningen ligeledes afhænger af flere fakto-

rer, såsom værdien af 𝛽. En stigende inflation har en positiv indvirkning på BV TD/TA- og MV TD/TA-rati-

oen, såfremt denne er høj relativ til nuværende rente (Frank & Goyal, 2009). Vi har taget udgangspunkt i de 

årlige stigninger i forbrugerindekset i Danmark. Ændringen i BNP måler konjunkturen i landet, og det burde 

antages, at der under højkonjunktur forekommer lavere konkursomkostninger. Pecking order theory påpeger 

dog, at der er et inverst forhold mellem gearing og ændring i BNP, idet der under højkonjunktur oftest fore-

kommer høj profitabilitet hos virksomhederne. Der er derfor delte meninger, hvilket gør, at en stigning i 

                                                           
11 For Europa er EU (28 countries) anvendt 
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BNP både kan have en positiv og negativ indvirkning på BV TD/TA- og MV TD/TA-ratioen. Samme pro-

blemstilling er gældende for aktiemarkedet, som i vores analyse er approksimeret ved at tage udgangspunkt i 

de årlige ændringer i indekset NASDAQ OMX Copenhagen PI, herunder ændringerne i lukkekurserne per 

år. Static trade-off Theory angiver en positiv indvirkning, hvis der forekommer en stigning i aktiemarkedet. 

Såfremt der forekommer ændringer i aktiemarkedet, vil dette også automatisk have en indvirkning på MV 

TD/TA, idet ratioen mellem fremmedkapital og egenkapital opgjort til markedsværdi, alt andet lige, vil æn-

dre sig, hvilket til dels kom til udtryk i vores analyse af kapitalstrukturer på tværs af lande og sektorer.  

Testmetoden for skæringen og koefficienternes signifikans tager udgangspunkt i en hypotesetest, hvor der er 

fokus på t-værdierne i henhold til at kunne bedømme deres signifikans (Newbold et al., 2013). Følgende for-

mel kan anvendes til udregning af t-værdien. 

𝑡 =
𝑏1 − 𝛽1

∗

𝑠𝑏1

 

Der foretages følgende to-sidet hypotesetest: 

𝐻0: 𝛽1 = 𝛽1
∗ 

𝐻1: 𝛽1 ≠ 𝛽1
∗ 

Følgende regel for afvisning af 𝐻0-hypotesen opstilles: 

𝑎𝑓𝑣𝑖𝑠 𝐻0 ℎ𝑣𝑖𝑠 
𝑏1 − 𝛽1

∗

𝑠𝑏1

> 𝑡𝑛−2,𝛼/2 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 
𝑏1 − 𝛽1

∗

𝑠𝑏1

≤ −𝑡𝑛−2,𝛼/2 

I ovenstående formel er 𝑏1 den faktiske hældningskoefficient, mens 𝛽1
∗ er testværdien for hældningskoeffici-

enten, og 𝑠𝑏1
 er standardafvigelsen på residualleddene.  

Der er ingen af de enkelte koefficienter for henholdsvis BV TD/TA- og MV TD/TA-ratioerne som har nogen 

form for signifikans i henhold til vores t-værdier (𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜) i et 95% konfidensinterval (𝛼 = 0,05)12. I hen-

hold til en t student distribution, skal t-værdierne for 60 observationer i et 95% konfidensinterval være lig 

med eller større end 2, hvilket ingen af vores t-værdier er. Det kan samtidig, ud fra p-værdien (𝑃𝑟𝑜𝑏 > |𝑡|), 

konkluderes, at der ingen signifikans er for de førnævnte makroøkonomiske effekter. Såfremt p-værdien skal 

angive en signifikant sammenhæng, skal denne være under 0,05. Samtidig er deres forklaringsgrader (𝑅2 og 

𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 𝑅2) meget lave og negative. Såfremt vi foretager en multipel OLS-regression, for at se om en 

                                                           
12 Se bilag 11-24 
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samlet model vil angive en signifikant sammenhæng, kan vi se at denne ligeledes via både F-testen og t-te-

sten angiver, at der ingen signifikans forekommer for de enkelte variable eller for hele den opstillede model. 

F-testen tester alle koefficienterne, og dens hypotese er defineret således: 

𝐻0: 𝛽1 = 𝛽2 = ⋯ = 𝛽𝐾 = 0 

𝐻1: 𝑚𝑖𝑛𝑑𝑠𝑡 𝑒𝑛 𝛽𝑗 ≠ 0 

Følgende regel for afvisning af 𝐻0-hypotesen opstilles: 

𝐴𝑓𝑣𝑖𝑠 𝐻0: ℎ𝑣𝑖𝑠 𝐹𝐾,𝑛−𝐾−1 =
𝑀𝑆𝑅

𝑠𝑒
2 > 𝐹𝐾,𝑛−𝐾−1,𝛼 

I ovenstående regel er 𝐾 antallet af koefficienter og 𝑛 er antallet af frihedsgrader. Vores t-test ændrer sig 

også såfremt der foretages en multipel OLS-regression frem for en lineær regression. Følgende 𝐻0-hypotese 

opstilles: 

𝐻0: 𝛽𝑗 = 𝛽𝑗
∗ 

𝐻1: 𝛽𝑗 ≠ 𝛽𝑗
∗ 

Følgende regel for afvisning af 𝐻0-hypotesen opstilles: 

𝑎𝑓𝑣𝑖𝑠 𝐻0 ℎ𝑣𝑖𝑠 
𝑏𝑗 − 𝛽𝑗

∗

𝑠𝑏𝑗

> 𝑡𝑛−𝐾−1,𝛼/2 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 
𝑏𝑗 − 𝛽𝑗

∗

𝑠𝑏𝑗

≤ −𝑡𝑛−𝐾−1,𝛼/2 

Idet vi anvender en multipel OLS-regression, er det samtidig vigtigt at teste for multikollinaritet, herunder 

korrelationen mellem de enkelte makroøkonomiske faktorer, idet det kan antages, at de makroøkonomiske 

faktorer vil have en påvirkning på hinanden. Der forekommer en relativ høj korrelation mellem visse af fak-

torerne, hvilket kan indikere, at der forekommer multikollinaritet i vores model. Det skal dog bemærkes, at 

der ud over problemstillingen vedrørende mulig multikollinaritet, ikke forekommer nogen signifikans for vo-

res koefficienter ud fra F-værdien og t-værdierne, samt p-værdierne. 

4.3.3. Studier som tester makroøkonomiske faktorer 

Der findes en negativ sammenhæng mellem selskabsskattesatsen og gearingen hos 64 virksomheder noteret 

på JSE i perioden 1991-1998 (Negash, 2002). Denne sammenhæng modsiger den fremsatte sammenhæng i 

M&Ms korrektion (Modigliani & Miller, 1963) og static trade-off theory (Kraus & Litzenberger, 1973). Der 

skrives følgende omkring førnævnte sammenhæng mellem selskabsskattesatsen og gearingen: ”… we find a 

negative association between the tax rate variables and extent of leverage. Further, the trade off between 

investments related tax shields and debt related tax shield is not observed” (Negash, 2002, p. 25). Det skal 
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bemærkes, at Negash tester i henhold til langsigtet fremmedkapital og bogførte værdier. Udover Negash sæt-

ter Miller også spørgsmålstegn ved skatteskjoldets indvirkning på kapitalstrukturen (Miller, 1977). Det skal 

påpeges, at den faktiske selskabsskattesats muligvis ikke er det mest korrekte estimat på størrelsen af skatte-

skjoldet. Der burde i stedet tages udgangspunkt i den effektive selskabsskattesats.  

Gropp & Heider tester indvirkningen for den risikofri rente, ændringen i inflationen, ændringen i BNP og 

ændringen i aktiemarkedet i henhold til bogført værdi og markedsværdi, hvor de kan konkludere, at koeffici-

enten for ændringen i aktiemarkedet er den eneste, som er signifikant (Gropp & Heider, 2009). Det skal be-

mærkes, at Gropp & Heider definerer en samlet model, hvori virksomhedsspecifikke variable også indgår, og 

derfor ikke tester de enkelte faktorer separat, som vi gør.  

Ovenstående studier underbygger til dels vores tidligere påstand, ud fra vores testresultater, om en mang-

lende sammenhæng mellem makroøkonomiske faktorer og gearingen hos en virksomhed, selvom vi kunne 

konkludere, at der forekom forskel i kapitalstrukturen for de enkelte lande.  

4.3.4. Konklusion af test af makroøkonomiske faktorer 

Det kan ud fra vores lineære og multiple OLS-regressioner konkluderes, at der ingen signifikant sammen-

hæng forekommer mellem valget af kapitalstruktur for de danske SIFI-banker og makroøkonomiske faktorer. 

Dette underbygges til dels af Gropp & Heiders studie, der påviser, at der kun forekommer en signifikant 

sammenhæng med ændringen i aktiemarkedet. 

Det kan diskuteres hvorvidt antagelserne, såsom lineær sammenhæng, konstant varians for residualerne, nor-

malfordeling, uafhængighed i residualerne og multikollinaritet for en simpel lineær og multipel OLS-regres-

sion er overholdt. Det kan især diskuteres hvorvidt stikprøvestørrelsen kan antages at være tilnærmelsesvis 

normalfordelt. Det skal påpeges, at der kun er fem pengeinstitutter, som er SIFI-banker i Danmark, hvilket 

betyder at stikprøvestørrelsen, trods sit lave antal, må antages at være repræsentativ for de danske SIFI-ban-

ker, idet den udgør 4/5. Det skal samtidig påpeges, at vi kun har 60 observationer, hvilket muligvis kan anses 

for at være for få. Såfremt man sammenligner med Gropp & Heiders studie, anvender de en stikprøvestør-

relse på 200 og i alt 2.415 observationer.  

4.4. Analyse af virksomhedsspecifikke faktorer 

Det kunne i vores analyse af kapitalstrukturen på tværs af sektorer konkluderes, at der forekom en væsentlig 

lavere grad af egenkapital hos de danske SIFI-banker, sammenlignet med sektorerne banks, healthcare og 

industrial samt, at der forekom forskel i de forskellige ratioer. Dette kunne indikere, at der er virksomheds-

specifikke faktorer, som har en indvirkning på valget af kapitalstruktur hos de fire danske SIFI-banker. 
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Der angives flere virksomhedsspecifikke faktorer, som kan have en indvirkning på valget af kapitalstruktur 

for virksomheden (Frank & Goyal, 2009). Vi har ud fra Frank & Goyals studie valgt at teste for faktorerne 

profitabilitet, virksomhedsstørrelse og ratioen for markedsværdi-til-bogført værdi for aktiverne. Det skal på-

peges, at en væsentlig faktor, som også har haft indvirkning på valg af virksomhedsspecifikke faktorer, er 

datatilgængelighed, hvilket betyder, at vi ikke har kunne teste for aktivernes håndgribelighed, som også 

fremhæves af Frank & Goyal, som en af de virksomhedsspecifikke faktorer i deres kernemodel. 

Vores metode til at teste de virksomhedsspecifikke faktorer er den samme som anvendt til at teste for de 

makroøkonomiske faktorer.  

4.4.1. Udvikling i virksomhedsspecifikke faktorer i perioden 2002-2016 

Før vi foretager en test af de virksomhedsspecifikke faktorer foretager vi, ligesom for de makroøkonomiske 

faktorer, en undersøgelse af udviklingen i perioden 2002-2016. Det skal bemærkes, at det er sværere at fore-

tage en vurdering af den forventede fremtidig udvikling, idet dette vil kræve indgående kendskab til de en-

kelte banker, og deres fremtidige prognoser. 

Vi definerer faktoren profitabilitet som nettoresultat og resultat af primær drift (EBIT). Vi kan for de danske 

SIFI-banker se, at der gennemsnitligt har været en stigning på 216,73% i nettoresultatet og en stigning på 

162,27% i EBIT13. Sammenlignet med de svenske SIFI-banker, kan vi se, at de har haft en højere stigning på 

i alt 230,01% i deres nettoresultat for perioden 2002-2016, mens de har haft en lavere stigning i deres EBIT 

på i alt 145,39%.  

Virksomhedsstørrelse blev defineret ud fra total asset i henhold til den bogførte værdi, mens den blev korri-

geret i henhold til markedsværdien. Vi kan se, at den bogførte virksomhedsstørrelse er steget med 129,91% 

for de danske SIFI-banker i perioden 2002-2016, mens den er steget med 120,16% for de svenske SIFI-ban-

ker. Såfremt vi ser på virksomhedsstørrelse opgjort til markedsværdi har de danske SIFI-banker oplevet en 

stigning på 131,58% og de svenske SIFI-banker har oplevet en stigning på 124,55%. Det kan derfor konklu-

deres, at der er stigende tendens i total asset opgjort både til bogført værdi og markedsværdi for både danske 

og svenske SIFI-banker.  

Ratioen for markedsværdi-til-bogført værdi for aktiverne er steget med 0,80% for de danske SIFI-banker, 

mens svenske SIFI-banker har oplevet en højere stigning på 2,30%.   

                                                           
13 Se bilag 25-29 
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4.4.2. Test af virksomhedsspecifikke faktorer 

Ligesom ved testen af de makroøkonomiske faktorer redegør vi for de forventede indvirkninger, som de en-

kelte virksomhedsspecifikke faktorer, ud fra traditionel kapitalstrukturteori og studier, vil have.  

Static trade-off theory angiver, at profitabiliteten burde have en positiv indvirkning på andelen af fremmed-

kapitalen i virksomheden, idet konkursomkostningerne vil være små, og der herigennem indirekte forekom-

mer incitament til at optage yderligere fremmedkapital (Frank & Goyal, 2009). Nyere studier har dog påpe-

get, at denne førnævnte sammenhæng i henhold til static trade-off theory ikke eksisterer, men der derimod 

forekommer en negativ indvirkning. Pecking order theory angiver, at profitabilitet har en negativ indvirkning 

på BV TD/TA- og MV TD/TA-ratioen, idet en profitabel virksomhed vil vælge at finansiere sig med egne 

midler, frem for at optage fremmedkapital. Virksomhedsstørrelse burde, jf. static trade-off theory, have en 

positiv indvirkning på BV TD/TA- og MV TD/TA-ratioen, idet større virksomheder har en mindre konkurs-

risiko. Pecking order theory angiver den modsatte sammenhæng, idet større virksomheder oftest vil have haft 

mulighed for at opnå en given form for indtjening, og herigennem have mulighed for at finansiere sig med 

interne midler. Ratioen for markedsværdi-til-bogført værdi for aktiverne indikerer approksimativt væksten i 

virksomheden. En høj ratio for markedsværdi-til-bogført værdi for aktiverne kan derfor indikere en høj 

vækst. Static trade-off theory angiver en negativ sammenhæng mellem ratioen for markedsværdi-til-bogført 

værdi for aktiverne MV TD/TA-ratioerne, idet en højere markedsværdi for egenkapital, herunder vækst i 

denne, automatisk vil medføre et fald i førnævnte ratio. Pecking order theory angiver, at der burde fore-

komme en positiv sammenhæng mellem BV TD/TA- og MV TD/TA-ratioerne. I tabel 5 er outputtet af vores 

lineære OLS-regressioner illustreret, og herigennem indvirkningerne for de virksomhedsspecifikke fakto-

rer14. 

                                                           
14 Se bilag 30-41 
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Tabel 5: Output af lineære OLS-regressioner foretaget i JMP for virksomhedsspecifikke faktorer - egen tilvirkning 

Der forekommer en positiv signifikant sammenhæng for både BV TD/TA- og MV TD/TA-rationerne med 

faktoren profitabilitet, herunder både målt ved nettoresultatet og EBIT, hvilket delvist er i tråd med static 

trade-off theory. Det skal dog bemærkes, at de kun er meget lidt signifikante, samtidig med at de har nogle 

lave forklaringsgrader. Vi kan se, at virksomhedsstørrelse ligeledes har en positiv signifikant sammenhæng, 

og i en større grad end faktoren profitabilitet, for både BV TD/TA- og MV TD/TA-ratioerne. Virksomheds-

størrelse har ydermere nogle pæne forklaringsgrader. Den positive signifikans som virksomhedsstørrelsen 

angiver er i overensstemmelse med static trade-off theory. Ratioen for markedsværdi-til-bogført værdi for 

aktiverne er ikke signifikant i henhold til BV TD/TA-ratioen, men angiver en svag negativ sammenhæng 

med MV TD/TA-ratioen, hvilket ligeledes er i overensstemmelse med static trade-off theory.  

Såfremt vi opstiller en samlet model for de virksomhedsspecifikke faktorer via en multipel OLS-regression 

får vi følgende output.  

Koefficient BV TD/TA MV TD/TA

Profitabilitet

Nettoresultat 3,50E-06 3,56E-06

    t-værdi 2,21 2,16

    Adjusted R^2 0,06 0,06

EBIT 1,27E-06 2,83E-06

    t-værdi 2,18 2,14

    Adjusted R^2 0,06 0,06

Virksomhedsstørrelse 2,88E-08 3,03E-08

    t-værdi 3,87 3,97

    Adjusted R^2 0,19 0,20

Ratioen for markedsværdi-til-bogført værdi for aktiverne -0,16 -0,31

    t-værdi -1,29 -2,59

    Adjusted R^2 0,01 0,09

Observationer 60 60

Antal 4 4

Note: Output for de lineære OLS-regressioner. Profitabilitet er defineret som

          nettoresultat og EBIT, virksomhedsstørrelse er defineret ud fra 

          total assets og ratioen for markedsværdi-til-bogført værdi for aktiverne

          er udregnet ved at udregne forholdet mellem total assets og 

          korrigeret total assets.

Kilde: Bloomberg
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Tabel 6: Output for multiple OLS-regressioner foretaget i JMP for virksomhedsspecifikke faktorer - egen tilvirkning 

For BV TD/TA-ratioen forekommer der signifikans i modellen, jf. F-testen. Ud fra t-værdierne, kan det kon-

kluderes, at virksomhedsstørrelse er signifikant, men ingen af de andre virksomhedsspecifikke faktorer er. 

For MV TD/TA-ratioen er der ligesom for BV TD/TA-ratioen signifikans i modellen ud fra F-testen. Fakto-

rerne profitabilitet, virksomhedsstørrelse og ratioen for markedsværdi-til-bogført værdi for aktiverne angiver 

signifikans.  

Ligesom for den samlede model for de makroøkonomiske faktorer, kan det antages, at der forekommer kor-

relation mellem de enkelte variable, og der er derfor udført en test af dette. Outputtet for korrelationen mel-

lem de enkelte variable er vedlagt i bilag 42 og 43. Der forekommer en betydelig korrelation mellem de en-

kelte variable, hvilket, ligesom for de makroøkonomiske faktorer, kan indikere multikollinaritet.  

4.4.3. Studier som tester virksomhedsspecifikke faktorer 

Som tidligere nævnt tester Frank & Goyals studie flere forskellige virksomhedsspecifikke faktorer, samt en 

enkelt makroøkonomisk faktor i form af inflationen (Frank & Goyal, 2009). Vi oplever her visse uoverens-

stemmelser med vores resultater og Frank & Goyals studie i henhold til faktoren profitabilitet, såfremt denne 

testes separat, men har samme signifikante sammenhæng for virksomhedsstørrelse og ratioen for markeds-

værdi-til-bogført værdi for aktiverne. Ydermere har Fama & French og Shyam-Sunders & Myers foretaget 

studier af virksomhedsspecifikke faktorer, men disse studier er ligesom Frank & Goyals studie uddybet i af-

snit 4.5.3. 

4.4.4. Konklusion af test af virksomhedsspecifikke faktorer 

Det kan konkluderes, at der for BV TD/TA-ratioen forekommer en positiv signifikant sammenhæng med de 

virksomhedsspecifikke faktorer profitabilitet og virksomhedsstørrelse, mens der ikke forekommer nogen sig-

nifikant sammenhæng med ratioen for markedsværdi-til-bogført værdi for aktiverne. Der er indikationer på 

Koefficient BV TD/TA BV TD/TA MV TD/TA MV TD/TA

Skæring 0,41 0,41 0,57 0,57

    t-værdi 3,53 3,54 4,94 4,96

Profitabilitet

Nettoresultat -4,80E-06 - -5,78E-06 -

    t-værdi -1,72 - -2,05 -

EBIT - -4,10E-06 - -4,87E-06

    t-værdi - -1,82 - -2,14

Virksomhedsstørrelse 4,88E-08 5,02E-08 5,28E-08 5,42E-08

    t-værdi 3,42 3,5 3,69 3,76

Ratioen for markedsværdi-til-bogført værdi for aktiverne -0,07 -0,07 -0,23 -0,23

    t-værdi -0,63 -0,63 -2,1 -2,11

Observationer 60 60 60 60

Adjusted R^2 0,21 0,22 0,29 0,30

F-værdi 6,34 6,48 9,06 9,24

Antal 4 4 4 4

Note: Output for den samlede model foretaget via en multipel OLS-regression. 

Kilde: Bloomberg
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at både static trade-off theory kan forklare valget af kapitalstruktur ud fra BV TD/TA-ratioen. For MV 

TD/TA-ratioen forekom der ligeledes en positiv signifikant sammenhæng med faktorerne profitabilitet og 

virksomhedsstørrelse, samt en svag negativ signifikant sammenhæng med ratioen for markedsværdi-til-bog-

ført værdi for aktiverne. Der er derfor en lignende indikation på at static trade-off theory kan forklare valget 

af kapitalstruktur hos danske SIFI-banker i henhold til MV TD/TA-ratioen. Frank & Goyal påpeger, at ro-

bustheden i undersøgelsen gerne skulle betyde, at der ikke forekom forskel ved brug af bogført værdi eller 

markedsværdi, hvilket vi dog i vores test kan se at der gør. Det var ikke muligt at opstille en samlet model, 

hvori der forekom signifikans, for BV TD/TA-ratioen, som gjort i Frank & Goyals studie. Såfremt vi dog 

anvender MV TD/TA-ratioen kan en samlet model opstilles, og det kan ses at koefficienternes indvirkning 

stemte overnes med static trade-off theory, men at der grundet den negative sammenhæng for profitabilitet 

også forekom indikation på, at pecking order theory forekom. Det kunne ydermere konkluderes, at der fore-

kom en høj grad af korrelation mellem de enkelte variable.  

Ligesom for vores analyse af makroøkonomiske faktorer, indeholder vores analyse af virksomhedsspecifikke 

faktorer svagheder idet det med en hvis sandsynlighed kan antages, at vores lineære og multiple OLS-regres-

sioner, ikke overholder de fremsatte forudsætninger samt, at vi har få observationer. Frank & Goyal anvendte 

til sammenligning i alt 180.552 observationer i deres studie, hvor vi som tidligere nævnt kun anvender 60.   

4.5. Kan traditionel kapitalstrukturteori forklare danske SIFI-bankers valg af kapital-

struktur? 

Vi kunne i forhenværende afsnit konkludere, at visse virksomhedsspecifikke faktorer havde en signifikant 

sammenhæng mellem udvalgte faktorer og TD/TA-ratioerne, hvilket angav, at virksomhedsspecifikke fakto-

rer, kan have en indvirkning på de danske SIFI-bankers valg af kapitalstruktur. Samtidig kunne de enkelte 

virksomhedsspecifikke faktorer give indikationer på, hvorvidt de traditionelle kapitalstrukturteorier kunne 

forklare valget af kapitalstruktur. I indeværende afsnit vil der foretages en undersøgelse af forklaringsgraden 

af de traditionelle kapitalstrukturteorier via brug af tidligere studier. 

4.5.1. Test af M&Ms irrelevanspropositionen 

M&Ms irrelevansproposition angiver, at markedsværdien af en virksomhed og den gennemsnitlige kapital-

omkostning, er uafhængig af virksomhedens kapitalstruktur samt, at afkastet for en almindelig aktie har en 

positiv lineær sammenhæng med gearingen i virksomheden (Modigliani & Miller, 1958). For at underbygge 

deres tese, foretager M&M to empiriske tests på henholdsvis effekten af gearing på de gennemsnitlige kapi-

talomkostninger og effekten af gearing på afkastet for en almindelig aktie. De to hypoteser kan formuleres på 

følgende måde: 

H1 (Proposition I): Korrelationen mellem gearing og kapitalomkostningerne vil ikke være signifikant for-

skellig fra 0 



Side 48 af 174 
 

H2 (Proposition II): Korrelationen mellem gearing og afkastet for en almindelig aktie vil være positiv og 

signifikant forskellig fra 0 

For at gennemføre de empiriske tests anvender M&M to studier foretaget af Allen i 1954 og Smith i 1955. 

Allens studie undersøger sammenhængen mellem aktiernes afkast og kapitalstrukturen hos 43 større virk-

somheder inden for elektricitetssektoren med udgangspunkt i gennemsnitstal for perioden 1947-1948 (Allen, 

1954). Smiths studie (upubliceret) tester samme sammenhæng som Allens, men med udgangspunkt i 42 

større virksomheder inden for olieindustrien og for året 1953. I M&Ms test af H1 forekommer følgende sam-

menhæng: 

Electric Utilities 𝑥 = 5,3 + 0,006𝑑 𝑟 = 0,12 

                (±0,008) 

Oil Companies 𝑥 = 8,5 + 0,006𝑑 𝑟 = 0,04 

                (±0,024) 

I ovenstående sammenhæng repræsenterer 𝑥 kapitalomkostningerne, som er udregnet på følgende måde: 

𝑥 = 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = [
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑥𝑒𝑠

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑜𝑓 𝐴𝑙𝑙 𝑆𝑒𝑐𝑢𝑟𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
] ∗ 100 

𝑑 repræsenterer debt/value-ratioen (D/V-ratioen), som i ovenstående formel er den uafhængige variabel, 

mens 𝑥 er den afhængige. 𝑑 er udregnet på følgende måde: 

𝑑 = 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑆𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒 = [
𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑆𝑒𝑛𝑖𝑜𝑟 𝑆𝑒𝑐𝑢𝑟𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝐴𝑙𝑙 𝑆𝑒𝑐𝑢𝑟𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
] ∗ 100 

Til skæringerne på 5,3 og 8,5 skriver M&M følgende: ”Note also that that according to our model, the con-

stant terms of the regressions equations are measures of 𝜌𝑘
𝑟, the capitalization rates for unlevered streams 

and hence the average cost of capital in the classes in question. The estimates of 8.5 per cent for the oil com-

panies as against the 5.3 per cent for electric utilities appear to accord well with a priori expectations, both 

in absolute value and relative spread” (Modigliani & Miller, 1958, pp. 283-284). 

Det kan bemærkes, at forklaringsgraden (𝑟) er relativt lav for begge sektorer. Det kan ydermere konkluderes, 

at der forekommer en svag positiv sammenhæng mellem gearing og kapitalomkostningerne, men at koeffici-

enterne ikke er signifikante, hvilket gør at H1 ikke kan afvises. M&M skriver følgende om deres test af H1: 

”The results of these tests are clearly favorable to our hypothesis. Both correlation coefficients are very 

close to zero and not statistically significant. Furthermore, the implications of the traditional view fail to be 
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supported even with respect to the sign of the correlation. The data in short provide no evidence of any ten-

dency for the cost of capital to fall as the debt ratio increases” (Modigliani & Miller, 1958, pp. 283-284). I 

M&Ms test af H2 forekommer følgende sammenhæng: 

Electric Utilities 𝑧 = 6,6 + 0,017ℎ 𝑟 = 0,53 

                (±0,004) 

Oil Companies 𝑧 = 8,9 + 0,051ℎ 𝑟 = 0,53 

                (±0,012) 

I ovenstående sammenhæng repræsenterer 𝑧 afkastet for en almindelig aktie, og udregnes på følgende måde:  

𝑧 = 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 𝑜𝑛 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑜𝑛 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 = [
𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟 𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑥𝑒𝑠

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑜𝑛 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘
] ∗ 100 

ℎ repræsenterer D/E-ratioen, og udregnes på følgende måde: 

ℎ = 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 = [
𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑆𝑒𝑛𝑖𝑜𝑟 𝑆𝑒𝑐𝑢𝑟𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑜𝑛 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘
] 

Der forekommer en positiv sammenhæng, som er meget signifikant. Dette betyder, at H2 ikke kan afvises. 

Ydermere er 𝑟 også væsentligt højere end regressionen foretaget i testen af hypotese H1.  

Selvom ovenstående empiriske tests af fremsatte to hypoteser giver belæg for, at M&Ms irrelevansproposi-

tion forekommer i praksis, er der stadig visse begrænsninger. For det første nævner M&M, at selve empirien 

er relativ lille, hvilket betyder at et større studie i højere grad ville kunne bekræfte hypoteserne. Samtidig fo-

retager M&M visse approksimationer for udregning af ovenstående variable. Ydermere er M&Ms studie kun 

foretaget på to sektorer i en relativt kort periode, hvilket betyder, at der kan stilles spørgsmålstegn ved dets 

anvendelse for f.eks. banksektoren, idet denne sektor indeholder specielle forhold relativt til andre sektorer.  

Cline har foretaget et mere nutidigt studie fra 2015, som tester M&M på banksektoren. Cline tester følgende 

teorem (proposition II) fremsat af M&M (Cline, 2015): 

𝑖𝑗 = 𝜌 + (𝜌 − 𝑟) ∗
𝐷𝑗

𝑆𝑗
 

I ovenstående formel er 𝑖𝑗 afkastkravet for egenkapitalen målt ud fra ratioen indtjening per aktie (EPS) rela-

tivt til pris per aktie for en given virksomhed 𝑗, 𝜌 er diskonteringsfaktoren, 𝑟 er den rente som virksomheden 

og investorerne kan låne til, 𝐷𝑗 angiver andelen af fremmedkapital for en given virksomhed 𝑗 og 𝑆𝑗 angiver 

andelen af egenkapital for samme virksomhed. Ovenstående formel bliver herefter specificeret til følgende i 

den empiriske test: 
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𝑖 = 𝑎 + 𝑏𝑧 

I ovenstående repræsenterer 𝑧 D/E-ratioen, 𝑎 repræsenterer 𝜌 for selve banksektoren og 𝑏 repræsenterer 

(𝜌 − 𝑟). Såfremt der skal forekomme bevis for, at proposition II holder i praksis, skal 𝑎 være lig med den 𝜌 

som forkommer for banksektoren, og koefficienten for 𝑏 skal være således, at 𝑎 − 𝑏 angiver en rimelig værdi 

for forskellen mellem 𝜌 − 𝑟. Hypotesen, der testes for, er overordnet set lig med H2, som er fremsat ved test 

af M&Ms irrelevansproposition. Cline tester ovenstående empiriske formel via to varianter, hvor den ene er 

en earnings yield-variant og den anden er en income/equity-variant . Som datagrundlag anvendes observatio-

ner fra 51 af de 54 største amerikanske banker i perioden 2001-2013. Grundet finanskrisen indsættes en 

dummy-variabel for årene 2008-2010. Følgende resultater forekommer for earnings yield-varianten: 

𝑒𝑦𝑡 = 6,63 + 0,0513 ∗ 𝑧𝑡−1 − 1,89 ∗ 𝐷0810;    𝐴𝑑𝑗. 𝑅2 = 0,088 

          (19,5)     (1,62)               (−7,2) 

Koefficienten for gearingen (𝑧𝑡−1) er ikke signifikant, og størrelsen på denne er relativt lille, men dog svagt 

positiv. Det virker usandsynligt, at koefficienten kan antages at repræsentere den sande værdi for (𝜌 − 𝑟), 

hvilket burde være tilfældet såfremt propositionen skulle holde. Det skal ydermere bemærkes, at forklarings-

graden (𝐴𝑑𝑗. 𝑅2) er relativt lille. Såfremt income/equity-variant anvendes forekommer følgende resultater: 

𝑁𝐼𝑡/𝐸𝑡−1 = 7,206 + 0,636 ∗ 𝑧𝑡−1 − 5,823 ∗ 𝐷0810;     𝐴𝑑𝑗. 𝑅2 = 0,268 

                       (10,0)     (9,4)               (−10,5) 

Koefficienten er signifikant og med en relativ stærk positiv sammenhæng, men  det virker ikke sandsynligt, 

at koefficienten repræsenterer (𝜌 − 𝑟) for banksektoren. Ovenstående resultater anvendes herefter til at teste 

den gennemsnitlige kapitalomkostning (proposition I), hvor M&M-effekten gerne skulle holde den gennem-

snitlige kapitalomkostning konstant. M&M-effekten angiver, at enhver reduktion i omkostningerne ved at 

anvende mere fremmedkapital, er udlignet ved højere omkostninger for egenkapitalen grundet den øgede ri-

siko. Ved en ændring af capital/asset-ratioen fra 10% til 25% forekommer der en ændring i kapitalomkost-

ningerne, hvor M&M-effekten er på 45%. Det kan derfor antages, at M&M-effekten til en vis grad forekom-

mer, men ikke i samme omfang, som fremsat af M&M i deres irrelevansproposition.  

En af grundende til at Cline finder, at M&Ms irrelevansproposition umiddelbart ikke holder kan skyldes, at 

den ikke kan anvendes på banksektoren, grundet sektorens specielle forhold. Miller forsøger selv at redegøre 

for irrelevanspropositionens anvendelighed på banker, men kommer ikke med en endelig konklusion. Han 

påpeger bankernes specielle forhold, herunder især den implicitte statsgaranti, medvirker til at skabe om-

stændigheder, der kan gøre anvendeligheden af irrelevanspropositionen problematisk. Der skrives følgende 

om dette: ”In a capital market left to its own devices, then, it’s hard to see anything about demand securities 

so special as to rule out the application of the M&M Propositions to the banking industry. When it comes to 
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banking, however, the markets are not left to their own devices” (Miller, 1995, p. 485). Det skal påpeges, at 

forskellen i resultaterne mellem studierne af M&M og Cline også kan skyldes andre faktorer. Der forekom-

mer bl.a. væsentlige forskelle i de to testmetoder, både hvad angår den opstillede empiriske model, som an-

vendes i testen, men også det faktum, at der er testet for to forskellige perioder og med forskelligt datasæt. 

4.5.2. Test af M&Ms korrektion af irrelevanspropositionen 

M&M foretog i 1963 en korrektion af deres propositioner fremsat i 1958 (Modigliani & Miller, 1963). Kor-

rektionen inddrager et skatteskjold i de fremsatte propositioner, hvilket medfører en favorisering af frem-

medkapital. Den fremsatte positive sammenhæng mellem selskabsskattesatsen og anvendelsen af fremmed-

kapital kritiseres af Miller i hans studie fra 1977 og i et studie foretaget af Negash i 2002. I vores egen OLS-

regression mellem selskabsskattesatsen og TD/TA-ratioerne forekom der ikke nogen signifikant sammen-

hæng.  

I et studie foretaget af Fosberg testes sammenhængen med virksomhedens kapitalstruktur, som fremsat i 

M&Ms irrelevansproposition, og dennes korrektion (Fosberg, 2010). For at teste førnævnte anvender Fos-

berg OLS-regressioner, og opsætter to forskellige modeller, som kan formuleres på følgende måde: 

Model 1 (M&Ms irrelevansproposition): 𝑉𝐿 = 𝛽0 + 𝛽1𝑉𝑈 

Model 2 (M&Ms korrektion): 𝑉𝐿 = 𝛽0 + 𝛽1𝑉𝑈 + 𝛽2𝑃𝑉𝐼𝑇𝑆 

I model 1 og 2 er 𝑉 markedsværdien af virksomheden og 𝑉𝑈 værdien af den ugearet virksomhed. I model 2 

er 𝑃𝑉𝐼𝑇𝑆 nutidsværdien af skatteskjoldet. Fosberg anvender data fra COMPUSTAT for 18.539 virksomhe-

der i perioden 1998-2007 til test af model 1 og 2. Ud fra Fosberg kan følgende hypoteser opstilles: 

H1 (M&Ms irrelevansproposition): Koefficienten for 𝑉𝑈 skal være signifikant og lig med 1, mens skærin-

gen skal være lig 0 

H2 (M&Ms korrektion): Koefficienten for 𝑃𝑉𝐼𝑇𝑆 skal være positiv signifikant, mens skæringen skal være 

lig 0 

I tabel 7 er skæringen for model 1 signifikant for et 99% konfidensinterval, og ikke lig med 0. Ydermere er 

koefficienten for 𝑉𝑈 signifikant, men ikke lig med 1. 𝑅2 er samtidig forholdsvis lav. Resultaterne indikerer, 

at vi kan afvise H1. I model 2 er skæringen signifikant, og ikke lig med 0. Samtidig er koefficienten for 

𝑃𝑉𝐼𝑇𝑆 signifikant, men ikke positiv. 𝑅2 forbedres i model 2, men er stadig relativ lav. Resultaterne indike-

rer, at også H2 kan afvises. Ud fra Fosbergs studie konkluderes det, at M&Ms irrelevansproposition, med og 

uden skat, ikke holder i praksis, eller at M&M-effekten ikke forekommer i samme grad, som fremsat af 

M&M, hvilket understøttes af Cline. Følgende skrives til resultaterne: ”In this paper, the MM equations are 

tested exactly as specified. The results of these tests indicate that neither the MM tax nor the no-tax valuation 
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equations are accurate predictors of firm value” (Fosberg, 2010, p. 27). Han påpeger ydermere at den mang-

lende forklaringsgrad for M&M kan skyldes andre faktorer, såsom f.eks. afskrivninger. 

 

Tabel 7: Resultater for test af M&Ms irrelevansproposition og korrektion – Fosberg, 2010, p. 26 

Fosberg anvender en anden metode, og tester for en anden undersøgelsesperiode end testen for M&M, hvil-

ket kan medvirke til, at der forekommer forskelle i resultatet. Ydermere er undersøgelsesperioden valgt af 

Fosberg langt fra tidspunktet hvor M&Ms propositioner blev fremsat, og der kan derfor argumenteres for 

ændrede markedsvilkår. Data anvendt i Fosberg afviger også fra M&M, men må antages at være valid, idet 

stikprøven er relativ stor. Fosberg har ligesom M&M anvendt approksimationer til visse af sine nøgletal, 

samt anvendt CAPM til estimering af diskonteringsfaktoren for en ugearet virksomhed. Ydermere anvender 

han en fast selskabsskattesats på 35%. Disse approksimationer og antagelser kan være yderligere fejlkilder. 

4.5.3. Test af static trade-off theory og pecking order theory 

I et studie foretaget af Frank & Goyal i 2009 tester de flere faktorer, som de angiver vil have en indvirkning 

på virksomhedens valg af kapitalstruktur. De angiver først seks kernefaktorer, som har den største forkla-

ringsgrad af virksomhedernes valg af kapitalstruktur, men tilføjer undervejs flere faktorer. Vi vil i vores gen-

nemgang have fokus på de seks kernefaktorer. Disse er angivet nedenfor (Frank & Goyal, 2009). 

1) Industriens median for gearing 

2) Aktivernes håndgribelighed 

3) Profitabilitet 

4) Virksomhedsstørrelse 

5) Ratioen for markedsværdi-til-bogført værdi for aktiverne 

6) Inflationen 
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I studiet kommenteres der på faktorerne, og i henhold til deres forventede indvirkning i relation til teorierne 

static trade-off theory og pecking order theory. Problemstillingen ved de forskellige faktorer er uenigheden 

som relaterer sig til den forventede indvirkning, som kan være med til at bekræfte teorien, samt kan være 

medvirkende til at afkræfte en alternativ teori. Ydermere kan der forekomme den problemstilling, at en given 

faktor kan bekræfte begge teorier.  I henhold til tidligere studier påpeger de, at faktoren profitabilitet og indu-

striens median for gearing, umiddelbart kan være svær at konkludere på i forhold til hvilken indvirkning 

disse skal have for valget af kapitalstruktur for static trade-off theory. Pecking order theory angiver, at en 

virksomhed med høj profitabilitet vil have en lav andel af fremmedkapital. Virksomhedsstørrelse, inflation 

og aktivernes håndgribelighed antages, jf. static trade-off theory at have en positiv indvirkning på andelen af 

fremmedkapital, mens ratioen for markedsværdi-til-bogført værdi for aktiverne antages at have en negativ 

indvirkning på andelen af fremmedkapital. Virksomhedsstørrelse og ratioen for markedsværdi-til-bogført 

værdi for aktiverne har i henhold til pecking order theory en negativ indvirkning på andelen af fremmedkapi-

tal, mens aktivernes håndgribelighed ikke umiddelbart angiver nogen klar indvirkning. 

Frank & Goyal anvender data for amerikanske virksomheder i perioden 1950 til 2003. De gennemfører OLS-

regressioner for at teste de tidligere nævnte faktorers indvirkning. Virksomhedsstørrelse, inflation, ratioen for 

markedsværdi-til-bogført værdi for aktiverne og aktivernes håndgribelighed har den forventede indvirkning 

fremsat i static trade-off theory, mens profitabilitet har den forventede indvirkning fremsat i pecking order 

theory. Til trods for at studiet angiver, at de fleste faktorers indvirkning stemmer overens med static trade-off 

theory, skal det bemærkes, at de ikke umiddelbart afviser pecking order theory. De påpeger derimod, at der 

endnu ikke er en teori, som alene kan forklare virksomhedernes valg af kapitalstruktur, men at nuværende 

teorier hver især indeholder elementer, som delvist kan forklare virksomhedernes valg af kapitalstruktur.  

Ud over studiet foretaget af Frank & Goyal har Fama & French i 2002 ligeledes udført et studie, hvori oven-

stående to teorier testes. Her identificeres en væsentlig mangel i den empiriske test for static trade-off theory 

(Fama & French, 2002). Den væsentligste mangel for static trade-off theory er den negative sammenhæng 

mellem gearing og profitabilitet. Fama & French påpeger, at det faktum at begge teorier tester for samme 

faktorer, ligeledes er med til at skabe forvirring omkring det endelige resultat. Af andre studier, som drager 

en mere endegyldig konklusion er Shyam-Sunder & Myers som angiver, at der er mest belæg for pecking 

order theory. Der skrives: ”Overall, the results suggest greater confidence in pecking order than in the target 

adjustment model. If companies do have well-defined optimal capital structure, it seems that managers are 

not much interested in getting there” (Shyam-Sunders & Myers, 1994, p. 19).  

Studierne anvendt til bedømmelse af static trade-off theory og pecking order theory indeholder ligesom stu-

dierne anvendt til at teste M&M visse fejlkilder. Studierne tester alle for forskellige tidsperioder, samt med 

forskellige sæt af data. Selve brugbarheden af studierne på banksektoren kan der ligeledes stilles spørgsmåls-
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tegn ved. Frank & Goyal, Fama & French og Shyam-Sunder & Myers ekskluderer, ligesom mange andre stu-

dier, de finansielle institutioner. Vi kan i M&M se, at der er problemer med at anvende denne på banksekto-

ren, som også blev beskrevet af Miller, hvilket kan betyde, at de specielle forhold for banker, ligeledes ikke 

gør det muligt at anvende traditionel kapitalstrukturteori, herunder static trade-off theory og pecking order 

theory. Et eksempel på dette kunne være at konkursomkostninger, som er en væsentlig faktor i static trade-

off theory, ikke forekommer i samme grad for banksektoren, grundet den implicitte statsgaranti, som for re-

sten af sektorerne (Kraus & Litzenberger, 1973). Ydermere kan der være en problemstilling ved at anvende 

udenlandske studier på danske SIFI-banker. 

4.5.4. Test af dynamic trade-off theory 

I Fischer et al. udføres der en empirisk test af modellen på baggrund af følgende hypotese: ”Firms that allow 

wide swings in their debt ratios, i.e., firms with large debt ratio ranges, have a low effective corporate tax 

rate, 𝜏𝑐, a high variance of underlying asset value, 𝜎2, a small asset base (i.e., small firms), and low bank-

ruptcy costs” (Fischer et al., 1989, p. 15).  

For at teste ovenstående hypotese defineres den uafhængige variabel for andelen af fremmedkapital (debt 

ratio range) på to måder, og kaldes for LEVR1 og LEVR2. Der angives herefter fire uafhængige variable, 

som er følgende:  

1) Selskabsskattesatsen (TXRT1 og TXRT2) 

2) Virksomhedsstørrelse (SIZE)  

3) Standardafvigelsen for ratioen SIZE (SD) 

4) Konkursomkostninger (IND) 

 

Tabel 8: Resultater for test af dynamic trade-off theory - Fischer et al., 1989, p. 36 
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Ud fra tabel 8 er resultaterne i overensstemmelse med den fremsatte hypotese, med undtagelse af variablen 

for selskabsskattesatsen, hvilket kan ses ud fra variablen TXRT2. For at foretage den empiriske test anvender 

Fischer et al. data fra COMPUSTAT, hvor der er hentet kvartårlige regnskabsmæssige værdier og markeds-

værdier fra en stikprøve på 999 virksomheder på den såkaldte Industrial Quarterly COMPUSTAT tape i peri-

oden 1977-III til 1985-IV.  

Ud over testen foretaget i Fischer et al., har også Baker & Wurgler foretaget et indirekte studie af dynamic 

trade-off theory. I deres studie afviser de delvist dynamic trade-off theory, som den forklarende faktor for 

virksomheders valg af kapitalstruktur, men påpeger i stedet at historiske forsøg på at time egenkapitaludste-

delse med høje markedsværdier for virksomheden har en væsentlig indflydelse på virksomhedens valg af ka-

pitalstruktur (Baker & Wurgler, 2002). Heri konkluderes det derfor, at valg af kapitalstrukturen, er et spørgs-

mål om timing i henhold til markedet i stedet for en såkaldt dynamisk optimeringsstrategi. Studiet anvender 

data fra COMPUSTAT i perioden 1968-1999, hvori de finansielle institutioner er ekskluderet. Baker & 

Wurglers resultater bliver modargumenteret af Leary & Roberts, som argumenterer for dynamic trade-off 

theory, herunder sammenhæng mellem ændringer foretaget i virksomhedens kapitalstruktur og transaktions-

omkostninger (Leary & Roberts, 2005). De bygger deres studie på data fra COMPUSTAT i 1984-2001, 

hvori 3.494 virksomheder indgår. Leary & Roberts ekskluderer ligeledes de finansielle institutioner. 

Ligesom for studierne anvendt i test af M&M, static trade-off theory og pecking order theory indeholder stu-

dierne foretaget for dynamic trade-off theory potentielle fejlkilder. Mange af disse potentielle fejlkilder er 

ens i henhold til førnævnte studier. Den væsentligste af disse problemstillinger er dog om dynamic trade-off 

theory er gældende for banksektoren. 

4.5.5. Konklusion på test af traditionelle kapitalstrukturteoriers forklaringsgrad 

Det kan konkluderes, at der ikke er noget entydigt svar på i hvor høj grad de traditionelle kapitalstrukturteo-

rier, kan forklare virksomhedernes valg af kapitalstruktur. M&M foretog en empirisk test, som argumente-

rede for forekomsten af deres irrelevansproposition, mens Clines empiriske test modargumenterede M&Ms 

konklusion. Fosberg foretog ligeledes en empirisk test af M&M-effekten, som underbygger Clines konklu-

sion. Det kunne diskuteres hvorvidt M&Ms irrelevansproposition, samt dets korrektion, kan anvendes på 

banksektoren, hvilket påpeges af Miller, samt Cline. I den empiriske test foretaget af Frank & Goyal var der 

heller ikke nogen entydig konklusion på forekomsten af static trade-off theory og pecking order theory i 

praksis. Samme konklusion forekommer til dels i Fama & Frenchs studie, mens Shyam-Sunder & Myers 

konkluderer, at det med stor sandsynlighed kun er pecking order theory som forekommer i praksis. Ud over 

det faktum, at der ikke forekommer en entydig konklusion for forekomsten af static trade-off theory og peck-

ing order theory i praksis, herunder deres mulige forklaring af virksomhedens valg af kapitalstruktur, kan der 
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forekomme samme problemstilling, som for M&M, idet static trade-off theory og pecking order theory mu-

ligvis ikke er anvendelig for banksektoren. I testen for dynamic trade-off theory, forekom der indikationer på 

forekomsten af denne i praksis. Denne konklusion understøttes af Leary & Roberts, men modargumenteres 

af Baker & Wurgler.  

Idet der ikke umiddelbart forekommer nogle endegyldige konklusioner om hvorvidt de traditionelle kapital-

strukturteorier forekommer i praksis, må det antages, at disse ikke umiddelbart kan forklare virksomhedens 

valg af kapitalstruktur. Hermed menes, at flere faktorer, ud over dem som er fremsat i de traditionelle kapi-

talstrukturteorier, må være med til at forklare virksomhedens valg af kapitalstruktur. Samtidig er der væsent-

lige problemstillinger ved at anvende de traditionelle kapitalstrukturteorier på banksektoren. Det skal samti-

dig påpeges at forskellige kapitalkrav til banker også vil fungere som forklarende faktor til bankens valg af 

kapitalstruktur. Hermed menes, at bankerne skal overholde nogle kapitalkrav, der derved fungerer som mini-

mumsniveauer. 

4.6. Reguleringer i banksektoren 

I dette afsnit vil behovet for reguleringer i banksektoren blive analyseret. Dette vil ske med fokus på bank-

sektorens vitale rolle for samfundsøkonomien med afsæt i perioden omkring finanskrisen, hvor det blev klart 

hvor vigtig en robust banksektor er, både nationalt og internationalt. Bankernes corporate governance struk-

tur og dennes indvirkning på behovet for reguleringer vil ligeledes blive analyseret. 

4.6.1. Behovet for reguleringer i banksektoren 

Banksektoren udfører nogle centrale funktioner i en pengebaseret markedsøkonomi og er derfor en uundvær-

lig brik i ethvert lands samlede samfundspuslespil (finansrådet.dk, d. 14.03.2017). Med andre ord kan man 

sige, at en velfungerende sektor gavner samfundet med henblik på at skabe vækst og muligheder, dels for 

indbyggerne i landet, men i lige så høj grad for andre sektorer. Ud over formidling af kapital bruges ban-

kerne til at føre pengepolitik, der påvirker et lands makroøkonomiske situation f.eks. i form af beskæftigelse, 

inflation og produktion. Politiken styres ved, at centralbanken hæver eller sænker renten, hvorefter de almin-

delige banker følger med. Denne ændring har en påvirkning på samfundets lyst til at spare op samt foretage 

investeringer  

Studier, inden for banksektoren, har påvist vigtigheden af stærkt funderet banker for samfundets økonomi og 

vækstmuligheder. En af de anerkendte påstande er jo bedre udviklet en finansiel sektor des højere vækstrater 

har landet. Ligeledes er adgangen til kapital for virksomheder lettere hvis landet har en højt udviklet finansiel 

sektor.    

Historien har påvist, at en ustabil banksektor kan være medvirkende, hvis ikke direkte årsag, til en finansiel 

krise. Såfremt denne krise rammer vil de samfundsøkonomiske konsekvenser være markant lavere hvis 
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banksektoren er velpolstret. Polstringen af den finansielle sektor var ikke i nærheden af høj nok i Danmark til 

at kunne modstå finanskrisen (Grinderslev & Kristiansen, 2016). Dette var gældende for alle de fire SIFI-

banker, men værst så det ud for Danske Bank, der var påvirket helt frem til 2014 (finans.dk, 14.03.2017).        

En af banksektorens væsentligste opgaver er at formidle kapital. Forholdet mellem ind- og udlån har histo-

risk set vist et indlånsoverskud, dvs. bankerne har haft større indlån end udlån (Bechmann & Raaballe, 

2009). I årene op til finanskrisens start, kunne der observeres aggressive udlånsvækster i den danske bank-

sektor, som følge af en årrække med højkonjunktur, der gav en positiv tro på fremtiden, hvilket betød, at risi-

koen blev negligeret. Fra 2004 til 2008 oparbejdede banksektoren et samlet indlånsunderskud på 500-700 

mia. kr., der var grundlagt af udlånsvækster på omtrent 25% over en årrække. I 2008 ansås en udlånsvækst 

på 10% for høj (Bechmann & Raaballe, 2008). Udlånsvæksten blev finansieret med kortvarige lån fra uden-

landske banker og for nogles vedkommende også via kortvarige kreditpapirer. I takt med, at forpligtelserne 

til de udenlandske banker ikke blev overholdt, som følge af økonomisk nedgang på de finansielle markeder, 

ønskede de udenlandske banker ikke at refinansiere danske bankers udlån. De udenlandske bankers refinan-

sieringsafslag betød, at de danske banker var nødsaget til at få hjælp fra den danske stat via bankpakker.  

En god corporate governance struktur kan virke som bremseklods for ledelsens dispositioner, og er derfor et 

vigtigt element. Corporate governance strukturen i bankerne, omkring finanskrisen, var markant anderledes 

end i de øvrige noterede danske selskaber. I to tredjedele af danske banker fandtes der ingen storaktionærer, 

hvilket kun var tilfældet i en tiendedel af øvrige noterede selskaber. Dette er et problem, da det ikke økono-

misk kan betale sig for småaktionærer at overvåge ledelsen. Storaktionærer har derimod først og fremmest 

flere penge i klemme og dermed større incitament, men derudover har de også de nødvendige ressourcer. En 

storaktionær er med til at skabe balance i magtregnskabet og sikre, at den daglige ledelse ikke får for meget 

magt. Resultatet af finanskrisen bakker op om vigtigheden af at have en uafhængig storaktionær. I alt krak-

kede 21 noterede banker, hvoraf 18 af disse ingen storaktionær havde. Dette betyder samtidig, at kun 3 ud af 

de i alt 16 banker, der havde en storaktionær, krakkede (finans.dk, d. 15.03.2017). Det er ikke kun manglen 

på storaktionærer, der kan diskuteres. Stemmeretsbegrænsninger, ejerbegrænsninger, måden hvorpå bestyrel-

sen vælges samt yderligere aktionærbegrænsninger har alle været medvirkende til, at aktionærerne ikke fun-

gerede som en bremseklods for ledelsen omkring finanskrisen. I 2009 kunne man finde stemmeretsbegræns-

ninger i 86 procent af de noterede danske banker. Om indførslen af forholdet skrives: ”De ejerbegrænsninger 

og stemmeretsbegrænsninger der er i pengeinstitutterne, dem har aktionærerne indført i fuld åbenhed på ge-

neralforsamlinger, og det vil jo være et brud på aftalefriheden, hvis man så skulle til at slippe dem” (Bech-

mann & Raaballe, 2009, p. 6-7). Ejerbegrænsninger kom først til i midten af 1990’erne da aktieselskabsloven 

blev ændret, der gav mulighed for at indføre denne begrænsning, hvis 90% af den tilstedeværende aktiekapi-

tal og stemmer ønskede det. Banker, der i forvejen havde stemmeretsbegrænsninger, havde derfor ikke svært 

ved at indføre ejerbegrænsninger såfremt ledelsen skulle ønske dette. Ejerbegrænsninger fandtes i 43% af 
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noterede danske banker i 2009, hvor en begrænsning på 10% var den mest almindelige form. Begrænsninger 

på stemmeretten, samt ejerandelen, er en helt anden type end A- og B-aktier, der er meget udbredt i Danmark 

uden for banksektoren. A- og B-aktier er en effektiv måde hvorpå man kan have én eller flere storaktionærer, 

der overvåger ledelsen, hvorimod begrænsningerne forhindrer en aktionær i at få for meget indflydelse.  

 

Tabel 9: Aktionærhindringer i noterede danske selskaber – Bechmann & Raaballe, 2009, p. 8 

På trods af stemmerets- og ejerbegrænsninger er de mest markante aktionærhindringer i den danske banksek-

tor, findes der også andre hindringer. Disse fremgår af ovenstående tabel 9. Som det kan ses, er hindringerne 

i form af repræsentantskab, navnenotering, samt kort tidsfrist til at stille forslag til generalforsamlingen. Det 

er ydermere interessant at bemærke den store forskel i udbredelsen af aktionærhindringer i banksektoren 

kontra andre selskaber. En ændring af corporate governance strukturen kræver lovgivning, grundet stemme-

retsbegrænsningerne, samt yderligere aktionærhindringer, hvorfor aktionærerne ikke på egen hånd kan ændre 

dette, hvilket beskrives på følgende måde: ”(Aktionærens beslutning) skal ikke kunne begrænses af vedtægter 

eller bestemmelser, som reelt er umulige at omgøre, når de først er indført, medmindre direktion og besty-

relse måtte ønske dem omgjort” (Bechmann & Raaballe, 2009, p. 12). Dette er et tydeligt udtryk for den 

umulige opgave, det er for aktionærerne at influere corporate governance strukturen.    

Det kan ud fra ovenstående analyse konkluderes, at samfundsøkonomien påvirkes af banksektorens ro-

busthed. Kontinuerlige indlånsunderskud og naiv optimisme på fremtidsudsigterne, hvor risikoen blev negli-

geret, førte til refinansieringsafslag fra udenlandske banker, og satte en stopper for bankernes mange og risi-

kable udlån. Samtidig kan det konkluderes, at corporate governance strukturen spiller en helt central rolle i 

alle typer virksomheder, herunder også banksektoren. Strukturen i de danske banker afviger bemærkelses-

værdigt meget, dels fra andre danske virksomheder, men ligeledes set med internationale briller i forhold til 

udenlandske banker. Der er derfor ikke nogen nationale eller sektorspecifikke forhold, der retfærdiggør 

denne markant anderledes corporate governance struktur i de danske banker. 
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4.6.2. Tidligere og nuværende reguleringer 

Globalisering, gældskriser og stigende volatilitet på de finansielle markeder, var nogle af de større begiven-

heder, der fandt sted i 1970’erne samt 1980’erne, der alle var medvirkende til at nedbryde større bankers ka-

pitalgrundlag rundt omkring i verden (Basel Committee on Banking Supervision, 1998). Dette fik The Basel 

Committee on Banking Supervision (BCBS) til at udgive det første sæt af internationale regler, efterfølgende 

kendt som Basel I. Formålet med dette regelsæt var, først og fremmest, at styrke soliditeten og stabiliteten på 

det internationale bankmarked, men ligeledes skulle aftalen være retfærdig og konsistent ved anvendelse på 

tværs af banker i forskellige lande, med fokus på at mindske en eksisterende ulighed blandt internationale 

banker. Basel I reglerne havde en relativt simple struktur, der primært fokuserede på hvordan kapitaldæknin-

gen blev udregnet samt satte et minimumskrav til denne, der skulle overholdes af banker i lande, der indførte 

reguleringerne (Federal Reserve Bulletin, 2003). Kapitalen blev primært vurderet i relation til risikoen for 

tab hvis en modpart ikke overholdt sin aftale. Minimumskravet blev sat til at skulle udgøre 8 procent af de 

risikovægtede aktiver, hvor bankens aktiver enkeltvis blev vægtet i forhold til risikoen. Regelsættet var et 

stort skridt i den rigtige retning, på et område hvor der ikke tidligere har været internationale standarder. Den 

simple struktur var et godt grundlag for internationale standarder, men med tiden har det vist sig, at Basel I 

reglerne også har sine mangler. Der blev kun specificeret fire niveauer af risiko, hvilket skabte følgende pro-

blemstilling: ”The limited differentiation among degrees of risk also creates incentives for banks to ”game” 

the system through regulatory capital arbitrage” (Federal Reserve Bulletin, 2003, p. 397). Resultatet af mu-

ligheden for arbitrage var, at minimumskapitalkravene blev mindre meningsfyldte, og gjorde at Basel I kra-

vene ikke reflekterede risikoen tilfredsstillende.      

Som reaktion på, at reglerne i Basel I med tiden blev for simple i forhold til den komplekse finansielle sek-

tor, blev der i 2004 udgivet et nyt regelsæt under navnet Basel II. Hovedformålet var stadig, at banksektoren 

skulle holde nok kapital til at modstå finansielle chok eller kriser. Kendetegnende for Basel II var en nytæn-

kende og modificeret definition af de risikovægtede aktiver, på baggrund af den arbitragemulighed der var 

skabt mod slutningen af Basel I reglernes anvendelsesperiode. De risikovægtede aktiver blev nu delt op i 

henholdsvis kreditrisiko, markedsrisiko og operationel risiko, der medførte større følsomhed over for risiko, 

når de risikovægtede aktiver blev udregnet.  
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Figur 4: Opdeling af risikofyldte aktiver i henhold til Basel II – Federal Reserve Bulletin, 2003, p. 398 

Ud over den nye måde hvorpå de risikovægtede aktiver blev udregnet, blev reglerne opdelt i tre søjler, hvor 

de sidste to var nye i forhold til de oprindelige Basel regler (bundesbank.de, d. 15.03.2017). Søjle I udgjordes 

stadig af minimumskravet til kapitaldækning, som stadig skulle udgøre 8% af de risikovægtede aktiver, hvor 

udregningen af disse blev revideret. Søjle II udgjordes nu af en tilsynsproces, der tilføjede et kvalitativt ele-

ment til det kvantitative i søjle I. Processen omfattede, at velfungerende banker skulle søge at føre ekstra til-

syn med sig selv, og adressere hvorvidt de havde tilstrækkelig kapital i forhold til deres risikoprofil, og der-

med ikke blot overholde minimumskravet.  Søjle III tilføjede øget markedsdisciplin, hvorved der forstås, at 

nogle centrale oplysninger skal være offentligt tilgængelige, så markedet dermed kan foretage deres egne 

analyser af bankens risikoprofil og kapitaldækning. Denne søjle ansås for at være vital, da nogle banker, i 

større grad, ville få lov til at benytte interne metoder til at fastlægge risiko. Basel II reglerne var mere flek-

sible end Basel I reglerne, hvor alle banker skulle operere inden for de samme rammer. De nye regler gav 

større frihed i forhold til opgørelse af kreditrisiko samt den operationelle risiko. Formålet med dette var at 

gøre reglerne mindre rigide, der tillod den enkelte bank at benytte den metode de fandt passende med tanke 

på bankens aktiviteter.   

Som følge af finanskrisen, som startede i 2007 med kraftigt faldende boligpriser, der medførte tab for flere 

finansielle institutioner med subprime-obligationer, kom en reaktion i slutningen af 2010, hvor G20-landene 

godkendte de nye kapital- og likviditetskrav, som Basel III indeholdt (hsbcnet.com, d. 15.03.2017). Ligesom 

Basel II reglerne var mere omfattende end Basel I, blev Basel III reglerne på samme måde mere komplekse. 

Hovedformålet med reguleringerne var stadig at fremme evnen til at modstå finansielle chok, forbedre risiko-

styring samt styrke bankernes gennemsigtighed. Reformen skulle gælde fra 2013 med løbende implemente-

ring af strengere krav frem mod 2019. 
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Figur 5: Basel III indfasning – Basel Committee on Banking Supervision, 2011, s. 1 

Som det kan aflæses af oversigten, bliver der ikke foretaget ændringer vedrørende den samlede basiskapital, 

der stadig skal udgøre minimum 8%. En af ændringerne i disse regler er hvilken type kapital bankerne skal 

have for at leve op til kravene. Derudover tilføjes der en kapitalbevaringsbuffer, der skal sikre, at bankerne 

opbygger mere kapital i perioder uden finansielt stres, som de dermed kan trække på såfremt de skulle op-

leve tab i en periode. Ydermere sikrer bufferen, at bankerne ikke bryder med minimumskapitalkravene. For-

uden kapitalbevaringsbufferen indføres en mulighed for de nationale myndigheder at tilføje en modcyklisk 

buffer på op til 2,5%. Dette er et element myndigheder kan bringe i spil i højkonjunkturtider, for at gøre ban-

kerne endnu mere modstandsdygtige i krisetider (Basel Committee on Banking Supervision, 2011). En anden 

tilføjelse er to krav til bankernes likviditet. Det første er kravet til likviditetsoverdækningen (LCR). Formålet 

med dette krav er at sikre bankernes kortsigtede modstandsdygtighed i forhold til deres likviditetsprofil. 

LCR-kravet udregnes på følgende måde (Deloitte, 2013): 

𝐿𝐶𝑅 =
𝐵𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑓 ℎø𝑗𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑜𝑢𝑡𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑜𝑣𝑒𝑟 𝑑𝑒 𝑘𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑑𝑒 30 𝑑𝑎𝑔𝑒
 

Af figur 5 kan det ses, at LCR-kravet bliver indfaset løbende og er fuldt indfaset, med et krav om LCR ≥ 

100%, i 2019. Det kan derfor aflæses ud af formlen, at dette krav har til formål at sikre, at bankerne har en 

stor nok beholdning af højkvalitetsaktiver, til at modstå signifikant finansielt stres i minimum 30 dage (Basel 

Committee on Banking Supervision, 2013). Kravet til denne likviditetssikring blev dog allerede indfaset med 

100% per 1. oktober 2015 for SIFI-banker (Erhvervs- og Vækstministeriet, 2015), hvorfor de fire danske 
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banker, i vores analyse, skal overholde kravet per denne dato. Det andet krav er kravet til stabil finansiering, 

også kaldet net stable funding ratio (NSFR). Hvor kravet til LCR havde fokus på de første 30 dage, har kra-

vet til NSFR fokus på det første år. Udregningen er på følgende måde:  

𝑁𝑆𝐹𝑅 =
𝑆𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑙 𝑟å𝑑𝑖𝑔ℎ𝑒𝑑

𝐾𝑟æ𝑣𝑒𝑡 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔
 

Som det kan ses af figur 5 introduceres minimumskravet først fra 2018, men bankerne har siden offentliggø-

relsen af Basel III reglerne kunne forberede sig på, at dette krav ville blive indført i fremtiden. Ifølge Basel-

komitéens egne dokumenter skal ratioen være minimum 100% på løbende basis (Basel Committee on Ban-

king Supervision, 2014).    

Baselkomitéens udlæg er ikke i sig selv gældende lov. Dette er blot vurderinger til hvordan komitéen vurde-

rer lovgivningen bør være. For at reglerne skal være gældende i EU-landede bliver der fra EUs side lavet et 

direktiv (CRD IV) og en forordning (CRR). Kapitalkravsdirektivet skal implementeres i dansk lovgivning 

hvorimod forordningen er direkte anvendelig i Danmark og dermed gældende som fremsat af EU.    

Alt i alt kan det konkluderes, at reguleringerne er blevet markant mere omfattende og komplekse. Dette er 

sket i takt med, at historien har vist, at de gældende reguleringer ikke har været strikse nok og dermed affødt 

en for stor risiko for, at nogle systemisk vigtige banker bukker under i krisetider.  

4.6.3. Danske bankers position i forhold til nuværende regulering 

Som beskrevet tidligere er Basel III reglerne implementeret 100% per 1. januar 2019. I denne del analyserer 

vi hvordan bankernes kapital ser ud på nuværende tidspunkt, i forhold til de krav der kommer til at gælde når 

reglerne er fuldt indfaset. Bankerne behøver ikke nødvendigvis allerede overholde de krav, der kommer til at 

gælde når reglerne er fuldt indfaset, men det vil give os et indblik i hvorvidt bankerne skal kapitalsikre sig 

yderligere frem mod 1. januar 2019, eller om de allerede er solide nok til at overholde de kommende regule-

ringer.   

Vi vil ikke fokusere på de bagvedliggende udregninger for hvilken type kapital der må medtages under de 

forskellige definitioner, men derimod blot se på hvorledes kapitaldækningen er kontra de kommende lov-

krav. Det første element bankerne skal overholde er kravet til egentlig kernekapital og dette krav er på 4,5%. 

Som det kan ses af graf 13 ligger de fire danske SIFI-banker på nuværende tidspunkt på omtrent 16-18% og 

overholder deres 2019 krav med stor margin.  
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Graf 13: Beholdning af egentlig kernekapital for de fire danske SIFI-banker i perioden 2014-2016 – egen tilvirkning 

Næste element er kravet hvor supplerende tier 1, dvs. hybrid kernekapital, medregnes. Dette krav udgør sam-

let 6% og som graf 14 viser, ligger de fire danske SIFI-banker i omegnen af 17-21%.  

 

Graf 14: Beholdning af kapital inkl. hybrid kernekapital for de fire danske SIFI-banker i perioden 2014-2016 – egen tilvirkning 

Det sidste større element til kapitalen, hvor der foreligger eksplicit data, er minimumkravet til den samlede 

kapital, hvor tier 2, dvs. supplerende kapital, medtages. Her skal bankerne have minimum 8% og med vær-

dier på 18-24%, jf. graf 15 er de heller ikke i farezonen for ikke at overholde dette krav. 

Note: Ovenstående graf angiver de fire danske SIFI-bankers beholdning af egentlig kernekapital 

           i perioden 2014-2016. Ydermere er Basel-kravet, som er indfaset fuldt i 2019, indsat. 
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Note: Ovenstående graf angiver de fire danske SIFI-bankers beholdning af kapital, inkl. hybrid

           kernekapital, i perioden 2014-2016. Ydermere er Basel-kravet, som er indfaset fuldt i 2019, indsat. 
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Graf 15: Beholdning af samlet kapital for de fire danske SIFI-banker i perioden 2014-2016 – egen tilvirkning 

Ovenstående er de standardkrav, der foreligger til henholdsvis egentlig kernekapital, hybrid kernekapital 

samt supplerende kapital, der tilsammen udgør minimumskravet til basiskapital. Ud over disse krav bliver 

der med Basel III reglerne også indført nogle kapitalbuffere, hvor én af disse buffere er en fast del af kravene 

mens to andre er mindre faste. Alle buffere skal overholdes via CET1 kapital, dvs. egentlig kernekapital, og 

bliver dermed tillagt det første krav på 4,5%. 

Den første buffer, der bliver en fast del af kravene, er en kapitalbevaringsbuffer på 2,5%, hvorfor kravet til 

den egentlig kernekapital bliver 7% frem for 4,5% (Basel Committee on Banking Supervision, 2011). Ud 

over denne faste buffer, kan en modcyklisk buffer på op til 2,5% indføres i tider med højkonjunktur, og kra-

vet til egentlig kernekapital kan dermed komme op og skulle udgøre 9,5%. Den sidste buffer kan indføres af 

medlemslandene og er som udgangspunkt den højeste af G-SII buffer, O-SII buffer og en systemisk risiko-

buffer (Lambert, 2016). Bufferen kan udgøre op til 5% og i 2016 benyttede Danmark sig af en systemisk risi-

kobuffer på 3%. Hvis man tillægger 5% til kravet på 9,5%, kan kravet til egentlig kernekapital komme op på 

14,5%, men med de nuværende 3% i Danmark, er kravet på nuværende tidspunkt 10%, da der ikke er indført 

nogen modcyklisk buffer. Som beskrevet tidligere, og vist i graf 13, havde de danske banker en kernekapital 

på 16-18% i 2016, hvorfor de må siges at ligge et stykke over de gældende krav. Ydermere ligger de også 

1,5-3,5 procentpoint højere end det maksimale krav såfremt den modcykliske buffer aktiveres og den syste-

miske risikobuffer hæves til 5%. 

Som det sidste element finder vi kravet til likviditetsoverdækning, LCR, der blev fuldt indfaset i Danmark i 

2015 og kravet til bankerne er derfor 100%. Som det fremgår af graf 16 lå bankerne på 125-161% i 2015. I 

Note: Ovenstående graf angiver de fire danske SIFI-bankers beholdning af kapital, inkl. supplerende

           kapital, i perioden 2014-2016. Ydermere er Basel-kravet, som er indfaset fuldt i 2019, indsat. 
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2016 var spændet 158-193% og ingen af bankerne kan derfor siges at være i fare for ikke at overholde dette 

krav.    

 

Graf 16: LCR for de fire danske SIFI-banker i perioden 2014-2016 – egen tilvirkning 

4.6.4. Svenske bankers position i forhold til nuværende regulering 

De svenske banker har ry for at være meget velkapitaliserede og til en grad hvor yderligere regulering ikke 

vil medføre nogen fordele i form af faldende risiko for konkurs, som i forvejen er minimal (Næss-Schmidt et 

al., 2016). Det er derfor interessant at foretage en analyse af nogle af de store svenske banker og deres posi-

tion i henhold til Basel III kravene, på samme måde som for de danske banker, og efterfølgende foretage en 

sammenligning mellem bankernes kapitaliseringsgrad i hvert land. De oplyste procentsatser for bankerne er 

med udgangspunkt i tallene fra 2016.  

Kravet til egentlig kernekapital på 4,5% er ikke noget problem for de svenske banker, hvor de hver især lig-

ger et sted mellem ca. 18% og 25%, der kan ses af bilag 44. Næste krav, hvor hybrid kernekapital medtages, 

dvs. kravet til supplerende tier 1 på 6%, udgør for de svenske banker omtrent 20-28% jf. bilag 45. Det sidste 

kapitalkrav er kravet til tier 2 på 8%, hvor supplerende kapital medregnes. Heller ikke her er de svenske ban-

ker i vanskeligheder og kapitalen udgør 25-31%, som det fremgår af bilag 46. 

Basel III reglerne indeholder også kapitalbuffere, der er mere eller mindre faste. Den faste del, kapitalbeva-

ringsbufferen på 2,5%, får kravet til egentlig kernekapital til at udgøre 7% og med tillæg af den modcykliske 

buffer samt den højeste buffer af G-SII, O-SII og den systemiske risikobuffer, kan kravet udgøre 14,5%. De 

svenske banker skulle i 2016 holde en modcyklisk buffer på 1,5%, der i marts 2017 blev hævet til 2% 

Note: Ovenstående graf angiver de fire danske SIFI-bankers likviditetsoverdækning i perioden

           2014-2016. Ydermere er Basel-kravet, som er indfaset fuldt i 2019, indsat. 
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(eiu.com, d. 19.03.2017). Samtidig har de et krav til G-SII bufferen på 1%, O-SII bufferen på 2% og syste-

misk risikobuffer på 5% (Lambert, 2016). Da det kun er den højeste af disse tre buffere, der er gældende, 

skal de svenske banker overholde en systemisk risikobuffer på 5%. Dette er samtidig det højeste kravet kan 

udgøre.  

Det samlede krav til egentlig kernekapital for svenske banker udgøres af de almindelige krav på 4,5%, 2,5% 

kapitalbevaringsbuffer, 2% modcyklisk buffer samt den systemiske risikobuffer på 5%. Tilsammen er kravet 

derfor på 14%, der kun er 0,5 procentpoint lavere end det maksimale krav som angivet i Basel III reglerne. 

Som beskrevet, udgjorde den egentlig kernekapital 18-25% i 2016 for de fire svenske SIFI-banker og de lig-

ger dermed minimum 4 procentpoint højere end det gældende krav. Der er et ønske fra bankernes side om at 

holde en ekstra buffer, ud over de gældende reguleringer, hvilket skyldes, at de kan blive pålagt restriktioner 

vedrørende f.eks. udbytteudbetalinger, såfremt de ikke overholder kravene (gtnews.com, d. 19.03.2017).  

Ud over kravet til kapitalen skal de også overholde kravet til LCR på 100%. Af bilag 47 ses at bankerne lig-

ger på 125-170%. Der er altså store forskelle på hvor høj likviditetsoverdækningen er for de svenske banker, 

men de ligger alle med en tilstrækkelig ratio og er ikke umiddelbart i farezonen for ikke at overholde kravet.    

4.6.5. Sammenligning mellem danske og svenske banker 

I denne del tages der udgangspunkt i gennemsnittet for henholdsvis danske og svenske banker, der er analy-

serede i ovenstående. Bilag 48 viser gennemsnittet for egentlig kernekapital, og her kan det aflæses, at dan-

ske banker lå på omtrent 17% i 2016, hvor gennemsnittet på svenske banker i samme periode udgjorde ca. 

22%. Samme tendens ser vi af bilag 49, der omhandler kravet til supplerende tier 1, hvor de danske og sven-

ske SIFI-banker ligger på henholdsvis 19% og 25%. Danske SIFI-bankers nuværende beholdning af tier 2 er 

i underkanten af 21%, mens beholdningen for de svenske SIFI-banker er i underkanten af 28%, jf. bilag 50. 

Med hensyn til likviditetskravet udgør gennemsnittet for danske SIFI-banker lige under 170% hvor det for 

svenske SIFI-banker ligger på 152%, jf. bilag 51. 

Vi kan ud fra ovenstående se, at de svenske banker er bedre polstret end de danske når man kigger på kapita-

len, hvorimod de danske SIFI-banker har en højere likviditetsoverdækning. Derudover er det værd at be-

mærke, at kravene til de svenske banker er markant højere end de danske grundet aktiveringen af den mod-

cykliske buffer på 2% i Sverige, hvor den ikke er aktiveret i Danmark. Samtidig har Sverige indført den 

maksimale systemiske risikobuffer på 5% hvorimod Danmark kun benytter 3%. Det samlede krav til egentlig 

kernekapital er derfor 10% i Danmark, hvor samme krav i Sverige udgør 14,5%.  

Med tanke på ovenstående er det værd at bemærke Basel komiteens resultater fra 2010. Her fandt de, at 

sandsynligheden for en systemisk bankkrise er faldende i takt med stigende kapital som banker holder. Dette 

understreger vigtigheden af, at der foreligger nogle generelle reguleringer som bankerne skal overholde, for 
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at mindske risikoen for en bankkrise. Interessant er det dog at bemærke, at deres resultater viste, at en kerne-

kapital på 6% medfører en risiko på ca. 7% for, at der opstår en bankkrise (Basel Committee on Banking Su-

pervision, 2010). Samtidig er risikoen kun 0,3% såfremt man holder en kapital på 15%. Tendensen er ekspo-

nentielt faldende hvor kapital på henholdsvis 9%, 11% og 13% medfører en risiko på henholdsvis 1,9%, 1% 

og 0,5%. I takt med en stigende kernekapital i bankerne falder risikoen for en bankkrise, men når bankerne 

opnår en vis procentsats er fordelene markant faldende og til dels ubetydelige. Bankerne kan derfor argu-

mentere mod mere strikse reguleringer, i og med fordelene er eksponentielt faldende og grænsende til ubety-

delige, når man besidder en kapital på 13% eller højere.  

Det kan ud fra ovenstående analyse konkluderes, at både de danske og svenske banker er robuste med hen-

syn til kapitalkravene samt likviditetsoverdækningen. De svenske banker er underlagt strengere krav end de 

danske og dette er formentlig en del af forklaring til hvorfor deres egentlige kernekapital i gennemsnit udgør 

ca. 22%, hvor dette tal for danske banker er ca. 17%.   

4.6.6. Konklusion af reguleringer i banksektoren 

Det kan konkluderes, at økonomien i et samfund påvirkes i større eller mindre grad af den finansielle sektor i 

landet. En periode med højkonjunktur skaber ofte automatisk en form for optimisme i samfundet, herunder 

hos bankerne. Optimisme kan skabe en situation hvor den faktiske risiko undervurderes, hvilket kan være 

med til at skabe et indlånsunderskud. Hvis dette underskud fortsætter over en længere periode kan det have 

fatale konsekvenser for banksektoren som helhed, og dermed bliver samfundsøkonomien ligeledes påvirket i 

negativ retning. I årene op til krisen var dette tilfældet i Danmark samtidig med en meget ufleksibel corpo-

rate governance struktur i de danske banker. Strukturen afveg dels fra andre danske selskaber, men ligeledes 

sammenlignet med udenlandske banker, hvorfor der kan stilles spørgsmålstegn ved corporate governance 

strukturen i den danske banksektor. Siden indførslen af Basel I reglerne i slutningen af 1980’erne, som havde 

en meget simple struktur, er der sidenhen blevet indført både et Basel II og et Basel III regelsæt. I takt med 

de nye reguleringer er kommet til, er strukturen af disse blevet markant mere komplekse for at følge med den 

rivende udvikling, der har været på det finansielle marked. Det nuværende regelsæt, Basel III, fokuserer på 

bankernes modstandsdygtighed over for finansielle chok via reguleringer, der omfatter bankens kapitalbered-

skab samt risikostyring. Reglerne i Danmark og Sverige afviger lidt fra hinanden med henblik på den 

mængde kapital bankerne i landene skal holde. I Sverige har man gjort brug af flere kapitalbuffere end i Dan-

mark, hvorfor bankerne i Sverige er underlagt højere krav til deres kapital. Både de danske og svenske ban-

ker lever op til kravet vedrørende egentlig kernekapital, hvor danske banker ligger på omkring 17% i forhold 

til de risikovægtede aktiver, mens de svenske banker har en kapital på omtrent 22%. Dette betyder, at ban-

kerne i begge lande overholder kravene med en margin på omkring 7-8 procentpoint. Strengere krav fører 

altså til mere kapital, da bankerne ønsker at have en margin ned til minimumkravet for ikke at blive under-
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lagt restriktioner. Sandsynligheden for en systemisk krise falder eksponentielt i takt med at bankerne besid-

der mere kapital og med en kernekapital på 13% og 15% er risikoen kun henholdsvis 0,5% og 0,3%. Forde-

lene ved at have kapital over 15% er så små, at de vurderes næsten ubetydelige i det store billede. Grundet 

danske banker allerede har en kernekapital i omegnen af 17%, vurderes det, at de er velkapitaliserede og der 

ikke er behov for yderligere reguleringer på nuværende tidspunkt. Såfremt bankerne i fremtiden sænker deres 

kapital til et niveau omkring det gældende minimumskrav på 10%, kan det diskuteres om der bør indføres 

strammere reguleringer for at tvinge bankerne til at holde mere kapital og dermed sænke risikoen for en 

bankkrisen.  

4.7. Finanskrisen og nationale tiltag 

Nedenfor vil nationale tiltag, indført på baggrund af finanskrisens påvirkning af banksektoren, blive analyse-

ret. Fokus vil være på de i alt seks bankpakker, der er indført i perioden efter finanskrisen, samt den impli-

citte statsgaranti. Dette er tiltag, der blev indført med henblik på at stabilisere sektoren og minimere omkost-

ningerne i forbindelse med finanskrisen. 

En af de mest væsentlige makroøkonomiske hændelser, der er forekommet i vores undersøgelsesperiode, er 

finanskrisen, som startede i perioden 2007 til start 2008 (Farlow, 2013). Især bankerne var hårdt ramt af 

denne krise, og de danske banker var ingen undtagelse, hvilket et indlånsunderskud på 500 mia. kr. vidnede 

om (Bechmann & Raaballe, 2008). Indlånsunderskuddet blev opbygget på grund af, at bankerne var for opti-

mistiske vedrørende fremtiden og ydede for risikable lån (Udvalget om finanskrisens årsager, 2013). Opti-

misme medførte ligeledes en undervurdering af de reelle risici, som nogle aktivtyper var forbundet med og 

krævede derfor en for lille præmie sammenlignet med den risiko aktiver viste sig at have. Et andet element 

der forværrede krisen i Danmark var, at finanspolitikken var procyklisk i årene op til krisen. Dette betød, at 

finanspolitikken lagde yderligere pres på økonomien i stedet for at modvirke presset på arbejdsmarkedet og 

økonomien generelt.  

I 2008 var bankernes adgang til likviditet blevet begrænset i sådan et omfang, at der var en generel risiko i 

hele den finansielle sektor, som truede den finansielle stabilitet i Danmark. Dette betød, at regeringen ind-

førte et tiltag, der havde til formål at styrke pengeinstitutterne, og denne aftale blev navngivet Bankpakke I. 

Denne sikkerhedsstillelse beskrives på følgende måde: ”samtlige simple kreditorer blev fuldt ud sikret” (Ud-

valget om finanskrisens årsager, 2013, p. 312). Den generelle statsgaranti åbnede op for, at bankerne igen 

kunne finansiere sine udlån og dermed sætte gang i væksten. Krisen var på daværende tidspunkt dog så dyb, 

at bankpakken viste sig langt fra at være nok til at stå imod de svage internationale konjunkturer. Efterføl-

gende er der indført fem ekstra bankpakker, der har haft hvert deres fokus. Dette fokus har været alt fra sik-

ring af udlånsfinansiering, tilføring af statslig hybrid kernekapital og til etablering af en medgiftsordning til 
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nødlidende pengeinstitutter. Den sjette bankpakke, også kaldet SIFI-aftalen, har haft til formål at skærpe ka-

pitalkravene til de danske pengeinstitutter og indførte et ekstra kapitalkrav til danske SIFI-banker (fi-

nans.borsen.dk, d. 02.04.2017). I 2013, hvor denne aftale blev indgået, overholdt bankerne dog allerede det 

ekstra krav til den individuelle kapitalbuffer. 

Den foreløbige økonomiske status på de danske bankpakker viser et overskud på 18 mia. kr., hvori der ind-

går et skøn for renteindtægterne for 2016 (Erhvervs- og Vækstministeriet, 2016). Idet staten i begyndelsen af 

den finansielle krise påtog sig meget af ansvaret for den finansielle sektor, herunder bl.a. afvikling af penge-

institutter, samt sikrede indskyderne, er der blevet arbejdet hen imod at pengeinstitutterne selv skal stå med 

ansvaret. I årene efter finanskrisen er der blevet fokuseret på at opfylde ønsket om en reducering af den im-

plicitte statsgaranti, som bl.a. SIFI-aftalen arbejdede hen imod. Herigennem vil man sikre, at danske skatte-

ydere ikke skal påtage sig omkostningerne ved afvikling af et pengeinstitut. Såfremt den danske implicitte 

statsgaranti mindskes sikrer man også i højere grad, at bankerne vil føre en mere ansvarlig kapitalstruktur-

strategi, idet omkostningerne ikke kan sendes videre til den danske skatteyder. Udfordringen ved at fjerne 

den implicitte statsgaranti beskrives på følgende måde: ”Udfordringen er, at det er vanskeligt helt at fjerne 

den implicitte statsgaranti for institutter, der opfattes som værende ”too-big-to-fail”” (Larsen & Karlsson, 

2014, p. 7). Dette synspunkt skyldes komplementæreffekten, hvor en konkurs, hos et af de store institutter, 

kan skade underleverandører og skabe en risiko for, at de går konkurs. Konkurs hos en underleverandør kan 

derefter skade andre institutter, hvis disse også benytter denne leverandør, der kan resultere i en ond cirkel af 

konkurser. Komplementæreffekten er i den grad en vigtig faktor for finansielle institutter, da der er høj grad 

af samspil institutterne imellem. Ud over det kan have en direkte effekt på andre institutter, hvis et institut 

går konkurs, kan det også sende et negativt signal til omverden, at branchen generelt er i vanskeligheder. Der 

kan med andre ord være store samfundsøkonomiske fordele forbundet med at redde store institutter. 

Den implicitte statsgaranti: ”reducerer institutternes finansieringsomkostninger og kan reducere deres til-

skyndelse til at sikre sig selv ved at have tilstrækkelig høj egenkapital” (Larsen & Karlsson, 2014, p. 2). Det 

er primært SIFI-bankerne, der oplever denne implicitte statsgaranti som følge af deres position som too-big-

to-fail. Det er vanskeligt at måle de direkte effekter af den implicitte statsgaranti, men en positiv effekt, som 

er afledt af denne er, at den er med til at reducere finansieringsomkostningerne for de danske SIFI-banker, 

der kan sikre aktionærerne et højere afkast og lavere udlånsrenter. De lavere udlånsrenter vil umiddelbart 

have en positiv indflydelse på bruttonationalproduktet (Næss-Schmidt & Ringsted, 2013). Der er dog ikke 

kun positive effekter forbundet med den implicitte statsgaranti. Bankerne er mere risikovillige og fører til 

tider en for lempelig kreditpolitik, hvilket man bl.a. kunne se i opstarten af finanskrisen. Ligeledes gives der 

incitament til at have en lav grad af egenkapital i forhold til fremmedkapital, da det er billigere at finansiere 

sig med fremmedkapital end egenkapital. Derudover skabes der en ulige konkurrence mellem banker beteg-

net som SIFI-banker og andre banker.  
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Nationalbanken skønnede i 2013, at den økonomiske krise påvirkede Danmarks BNP i en sådan grad, at pro-

duktionen i perioden 2009-2013 i gennemsnit per år lå 2,25-2,5% under det estimerede niveau, såfremt der 

ikke havde været en finansiel krise. Tabet løber op i omegnen af 200 mia. kroner over de fem år og svarer til 

omkring 12% af BNP.  

4.7.1. Konklusion af finanskrisen og politiske tiltag 

Det kan konkluderes, at bankerne i årene op til finanskrisen havde en meget nonchalant tilgang til deres ud-

lånspolitik med undervurdering af medfølgende risici, der var skabt som følge af nogle gode år og dermed en 

generel optimisme. Der blev i denne periode opbygget store indlånsunderskud, der endte med konkurs for 

nogle af de mindre banker. Regeringen indførte efterfølgende en lang række bankpakker, der havde forskel-

lige fokus, men ens for dem alle var, at de skulle hjælpe bankerne gennem krisen på den bedst mulige måde. 

Den implicitte statsgaranti er vanskelig at fjerne, grundet de samfundsmæssige fordele der kan være forbun-

det med at holde hånden under de store banker, i form af komplementæreffekten. Statsgarantien er ligeledes 

medvirkede til at skabe lavere finansieringsomkostninger, særligt for SIFI-bankerne. Nogle ulemper ved ga-

rantien er, at bankerne bliver mere risikovillige, der skabes incitament til at holde en lavere egenkapitalandel 

samt den skaber en ulige konkurrence mellem SIFI-banker og mindre banker.   

4.8. Finansieringsomkostninger 

I indeværende afsnit vil der blive redegjort for danske SIFI-bankers finansieringsomkostninger, og der vil 

blive foretaget en analyse af deres historiske udvikling for perioden 2002-2016. Der vil ydermere blive fore-

taget en scenarioanalyse af udviklingen for danske SIFI-bankers finansieringsomkostninger, såfremt der fo-

retages ændringer i kapitalstrukturen, samt hvis der indføres et skatteskjold på egenkapitalomkostningerne. 

For at foretage ovenstående analyse af den historiske udvikling, samt scenarioanalyse, af finansieringsom-

kostninger for danske SIFI-banker, antages det at danske SIFI-banker overordnet set kun vil anvende egen- 

og fremmedkapital til deres finansiering, og der tages derfor ikke højde for hybridinstrumenter eller lig-

nende. 

4.8.1. Komponenter i finansieringsomkostninger 

Egenkapitalen består oftest af aktiekapital, hvilket betyder, at omkostningerne til denne er afkastkravet aktio-

nærerne kræver for at købe eller beholde aktien (Danmarks Nationalbank, 2016). Flere kreditinstitutter har 

som målsætning, at deres bogførte egenkapital skal forrentes med op mod 12,5% årligt, hvilket i henhold til 

renteniveauet for en dansk statsobligation bedømmes som højt. Det estimeres ydermere, at aktionærernes af-

kastkrav for tiden ligger på omkring 8% af egenkapitalens markedsværdi. Fremmedkapitalomkostningerne er 

den rente, som virksomhederne betaler for sine lån, og er derfor oftest direkte observerbar, hvilket egenkapi-

talomkostningerne ikke umiddelbart er. Egenkapitalomkostninger er oftest højere end fremmedkapitalom-

kostninger, idet egenkapitalen modtager tab først, der medfører en større risikopræmie. Andelen af egen- og 
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fremmedkapital påvirker dog hinanden, idet en højere andel af egenkapital kan medføre øgede egenkapital-

omkostninger, men samtidig kan medvirke til at reducere fremmedkapitalomkostningerne. På samme måde 

kan en forøgelse i andelen af fremmedkapital medføre øgede egenkapitalomkostninger. Ved forøgelse af 

egenkapitalomkostninger antages det ofte, at der samlet forekommer en stigning i finansieringsomkostnin-

gerne for banken, hvilket beskrives på følgende måde: ”… equity has the highest required return. If capital 

requirements increase, banks are forced to hold more of the expensive equity and their funding cost in-

crease” (Næss-Schmidt et al., 2016, p. 12). I hvilket omfang denne effekt er gældende for danske SIFI-ban-

ker er svært at estimere, men markedsdata viser, at der kun er beskedne omkostninger for danske SIFI-ban-

ker ved at være mere velkapitaliseret. Det skal dog bemærkes, at finansieringsomkostningerne kan være uaf-

hængig af måden hvorpå virksomheden finansierer sig, hvilket kræver, at de samme antagelser, som også 

angives i M&M, er overholdt.  

4.8.2. Sammenhæng mellem BNP og finansieringsomkostninger 

Såfremt de danske SIFI-banker skal have en større andel af egenkapital, grundet de fremsatte kapitalkrav, vil 

dette umiddelbart betyde en forøgelse af finansieringsomkostningerne (Næss-Schmidt et al., 2016). Stignin-

gen i finansieringsomkostningerne vil resultere i, at udlånsrenten stiger, hvilket vil have en negativ indvirk-

ning på udlån og investeringer i samfundet, og herigennem have en negativ indvirkning på BNP. Denne ef-

fekt er illustreret af figur 6 nedenfor. 

 

Figur 6: Sammenhæng mellem finansieringsomkostninger og BNP – Næss-Schmidt et al., 2016, p. 26 

De direkte effekter af øgede kapitalkrav kan være svære at estimere. Følgende model angives til at udregne 

indvirkningen på BNP ved en stigning i finansieringsomkostningerne (Miles et al., 2013). Modellen bygger 

på en produktionsfunktion, hvori der forekommer en konstant substitutionselasticitet, og kan formuleres på 

følgende måde:    

𝑌 = 𝑓(𝐾, 𝐿) 
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Herefter formuleres modellen ud fra ovenstående produktionsfunktion: 

𝑑𝑌
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∗
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𝑃
) = 𝛼 ∗ 𝜎 ∗

1

𝛼 − 1
 

I ovenstående formel er 𝛼 lig elasticitet for selve outputtet (𝑌) i henhold til kapital (𝐾), 𝜎 er substitutionsela-

sticiteten mellem kapital (𝐾) og arbejdskraft (𝑃) og 
1

𝛼−1
 er elasticiteten for den relative pris i henhold til ka-

pitalomkostningerne. Ovenstående sammenhæng angiver, at såfremt kapitalomkostningerne falder med 1%, 

vil outputtet for landet falde med 𝜎 ∗
𝛼

𝛼−1
%. Det angives, at 𝛼 er 1/3 og at 𝜎 er 0,5, hvilket betyder, at en æn-

dring på 1% i kapitalomkostningerne vil medføre en ændring i BNP på 0,25%15. Det skal nævnes, at model-

len bygger på estimater for udlandet, hvilket umiddelbart gør modellen svær at anvende direkte på danske 

forhold.  

Flere studier har undersøgt effekten af øgede kapitalkrav til banker, herunder SIFI-bankerne. Af danske stu-

dier kan der henvises til Kragh og Rangvids studie fra 2016, som angiver, at en stigning i solvensen, grundet 

øget kapitalkrav, vil medføre et tilsvarende fald i udlån (Nødgaard, 2016). Der skrives følgende om den ne-

gative effekt ved øgede kapitalkrav: ”Skærpede krav til SIFIer kan i et vist omfang øge SIFIernes omkostnin-

ger, da der bl.a. vil skulle rejses ekstra kapital. Sådanne øgede omkostninger vil kunne påvirke de pågæl-

dende institutters mulighed for at låne ud… Dette kan få en afsmittende negativ effekt på samfundsøkono-

mien” (Udvalget om Systemisk Vigtige Finansielle Institutter i Danmark, 2013, p. 6). Selvom førnævnte ne-

gative sammenhæng mellem øgede kapitalkrav og BNP, vurderes det, at de øgede kapitalkrav er nødvendige 

for en stabil finansiel sektor, hvilket i sidste ende vil medføre, at de øgede kapitalkrav vil have en positiv ind-

virkning på den danske samfundsøkonomi. De negative effekter forsøges ydermere afbødet via overgangs-

ordninger og forskudt indfasning af fremsatte anbefalinger, samtidig med at en stor del af de danske SIFI-

banker allerede har implementeret mange af kravene og anbefalingerne. Financial Stability Board (FSB) og 

BCBS har estimeret, at de øgede krav vil medføre en negativ effekt på det globale BNP på ca. 0,3% i indfas-

ningsperioden. De langsigtede effekter angiver modsætningsvist en stigning i BNP på 2,5%, idet der vil fore-

komme en reduceret sandsynlighed for en systemisk bankkrise. Estimaterne er lavet på baggrund af de ekstra 

kapitalkrav for G-SIB og Basel III reglernes samlede effekter. Det skal bemærkes, at de globale effekter, som 

blev påpeget, kan være mindre positive og mere negative for Danmark, idet de danske SIFI-banker står for 

en væsentlig større andel af indlån end G-SIB bankerne på globalt plan, samtidig med en mulig ratingfordel 

vil være mindre for danske SIFI-banker (Næss-Schmidt & Ringsted, 2013). Ydermere er det til sammenlig-

                                                           

15 (
1

2
) ∗

(
1

3
)

((
1

3
)−1)

= −0,25% 
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ning estimeret, at Sverige har oplevet en reduktion i deres BNP på 1,6% grundet de øgede kapitalkrav fra Ba-

sel III, samt fremsatte SIFI-krav (Næss-Schmidt et al., 2016). I figur 7 fremgår estimater af påvirkningen på 

BNP for andre studier. 

 

Figur 7: Sammenligning af forskellige studiers estimerede omkostninger for BNP i henhold til Basel III – Jensen, 2014, p. 11 

For Danmark har Raaballe, Cosimano & Hakura, Stenbæk og Danmarks Nationalbank udført studier. Her 

påpeger Raballe, at effekterne af de øgede kapitalkrav i henhold til Basel III reglerne, vil være forholdsvist 

små, men at udlånsrenten stadig vil stige med 20 bps (Jensen, 2014). Han påpeger samtidig, at effekterne fra 

den implicitte statsgaranti vil aftage ved at tvinge banker til at holde en højere andel af højkvalitetskapital, 

hvilket vil medføre en stigning i finansieringsomkostningerne på kort sigt, men herigennem korrigere en 

markedsfejl. Cosimo & Hakura påpeger, i deres studie, at Danmark er en outlier i henhold til de forventede 

stigninger, hvormed menes, at effekterne vil ramme hårdere i Danmark end hvad er estimeret på globalt plan. 

Denne påstand understøttes af Stenbæks studie, hvori han også påpeger, at effekten af øgede kapitalkrav vil 

være større i Danmark grundet, at flere virksomheder er afhængige af traditionel bankfinansiering. De fleste 

studier anvender en låneprisfastsættelsesformel til udregning af påvirkningerne på bankernes omkostninger 

og hvorledes de reagerer. Ydermere er det forskelligt hvorvidt studierne kun estimerer renteeffekterne, sam-

fundsøkonomiske effekter og/eller nettogevinsterne. De danske studier angiver dog ikke selve nettogevin-

sterne ved højere reguleringer, men der er generel konsensus om, at disse vil være positive. I figur 8 fremgår 

nettogevinsterne estimeret af BIS, Marchesi og Reifner et al., samt hvad det maksimale kapitalkrav skal be-

finde sig på. 
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Figur 8: Nettogevinster of øget regulering – Jensen, 2014, p. 22 

Det kan umiddelbart konkluderes, at estimering af effekten på BNP for de øgede krav ikke kommer med no-

get entydigt svar for Danmark, men indikerer, at der kan forekomme en kortsigtet negativ indvirkning på 

BNP. Det antages dog, at man på langt sigt vil opnå en positiv effekt. Samtidig vil risikoen for en systemisk 

bankkrise være væsentlig mindre, hvilket også vil have en positiv effekt på samfundsøkonomien. Kvantifice-

ringen af denne effekt er umiddelbart problematisk, men det kan konkluderes at nettoeffekten af denne, i re-

lation til den negative indvirkning fra de øgede kapitalkrav, er positiv. Det skal bemærkes, at det virker til, at 

de negative effekter kan være højere for danske SIFI-banker, hvilket betyder, at de internationale studier kan 

overestimere de positive effekter ved yderligere kapitalkrav, og herigennem fungere som det optimale scena-

rio. Det skal samtidig understreges, at der kan forekomme overimplementering af kapitalkrav, som der mu-

ligvis forekommer for svenske banker, hvilket betyder, at nettoeffekten af yderligere reguleringer, vil være 

negativ (Næss-Schmidt et al., 2016). 

4.8.3. Estimering af egenkapitalomkostninger 

Virksomheder anvender overordnet set egen- og fremmedkapital til finansiering af deres aktiviteter. I afsnit 

2.1 redegjorde vi for CAPM, som anvendes til at estimere 𝑅𝑒 via følgende formel: 

𝑅𝑒 = 𝑅𝑓 + 𝛽 ∗ (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) 

For at estimere de årlige 𝑅𝑒, for de danske SIFI-banker, foretages der estimeringer af de enkelte variable i 

ovenstående formel.  

4.8.3.1. Estimering af 𝑹𝒇 

Vi anvender renten på en 10-årig dansk statsobligation som approksimation for 𝑅𝑓. For at illustrere finanskri-

sens indvirkning på 𝑅𝑓 har vi inddelt vores variable i tre perioder. Disse tre perioder er 2002-2006, 2007-
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2011 og 2012-2016, hvor 2007-2011 anses for at være perioden der approksimativt dækker finanskrisen. Den 

gennemsnitlige 𝑅𝑓 for de tre førnævnte perioder er illustreret i tabel 10.  

 

Tabel 10: Rf for perioderne 2002-2006, 2007-2011, 2012-2016 og 2002-2016 – egen tilvirkning 

𝑅𝑓 anses som lav, og den har i de seneste par år befundet sig på et historisk lavt niveau (De Økonomiske 

Råd, 2015). Såfremt der undersøges for en længere periode i form af de gennemsnitlige renter per måned i 

perioden 1987-201716, er den gennemsnitlige 𝑅𝑓 på 5,31% (statbank.dk, d. 01.05.2017). Miles et al. anvender 

i sit studie fra 2013 en 𝑅𝑓 på 5%, som er den såkaldte bank rate for banker i Storbritannien i perioden 1999-

2009, hvilket umiddelbart stemmer fint overens med den gennemsnitlige 𝑅𝑓 for perioden 1987-2017.  

Vi vælger dog fremadrettet at anvende vores ovenforstående estimater for delperioderne 2002-2006, 2007-

2011 og 2012-2016, samt 2002-2016, idet vores fokus er på disse perioder, og vi herigennem vurderer, at de 

faktiske estimater for perioderne angiver et mere retvisende billede af den historiske udvikling. 

4.8.3.2. Estimering af 𝜷 

𝛽 er estimeret via en lineær OLS-regression ved brug af daglige afkast mellem NASDAQ OMX Copenhagen 

PI og de fire danske SIFI-banker i perioderne 2002-2006, 2007-2011 og 2012-2016, samt 2002-2016. I tabel 

11 er vores estimeringer af 𝛽 for de førnævnte perioder illustreret. 

 

Tabel 11: Estimater af 𝛽 for perioden 2002-2006, 2007-2011, 2012-2016 og 2002-2016 – nasdaqomxnordic.com, d. 02.05.2017 og 
egen tilvirkning 

                                                           
16 Der er kun anvendt månedlig data til og med marts for 2017  

2002-2006 2007-2011 2012-2016 2002-2016

Rf 4,16% 3,52% 1,01% 2,90%

Note: Den gennemsnitlige Rf er på 2,90% for en 10-årig dansk 

            statsobligation for perioden 2002-2016.

Kilde: statbank.dk

Rå beta 2002-2006 2007-2011 2012-2016 2002-2016

Danske Bank 0,93 1,20 0,90 1,06

Nordea 0,97 1,16 0,81 1,03

Jyske Bank 0,42 0,92 0,79 0,77

Sydbank 0,23 1,07 0,81 0,81

Gns. 0,64 1,09 0,83 0,92

Note: Rå beta for de fire danske SIFI-banker Danske Bank,

            Nordea, Jyske Bank og Sydbank er estimeret via en lineær

            OLS-regression mellem det daglige afkast for NASDAQ

            OMX Copenhagen PI og de fire danske SIFI-bankers aktier.

            Førnævnte lineære OLS-regression er udført via JMP.

Kilde: nasdaqomxnordic.com
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Det skal påpeges, at sikkerheden af de estimerede værdier afhænger af størrelsen af vores standardafvigelser, 

som angiver hvor stor en fejlestimering, der kan forekomme i henhold til de endelige estimater gengivet i 

tabel 11. Det vurderes, at der ikke forekommer en stor standardafvigelse, hvilket betyder, at vores endelige 

estimater for den historiske 𝛽 indeholder en lav grad af usikkerhed. I tabel 12 er standardafvigelserne for vo-

res estimater af den historiske 𝛽 gengivet.  

 

Tabel 12: Standardafvigelse for 𝛽 estimater – nasdaqomxnordic.com, d. 02.05.2017 og egen tilvirkning 

Ud over vores egen estimering af 𝛽 har vi hentet estimater fra Bloomberg, som både angiver en såkaldt rå 

beta og en korrigeret beta17. Rå beta er den historiske 𝛽 for den valgte undersøgelsesperiode, og er estimeret 

via førnævnte OLS-regression mellem et valgt markedsindeks og pågældende akties daglige afkast.  Den 

korrigerede beta angiver den forventede fremtidige værdi, idet det forventes, at 𝛽 på langt sigt vil bevæge sig 

mod 1. Formlen for den korrigerede beta er følgende (Koller et al., 2015): 

𝐾𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑏𝑒𝑡𝑎 = 0,67 ∗ 𝑅å 𝑏𝑒𝑡𝑎 + 0,33 ∗ 1 

Det skal bemærkes, at Bloomberg anvender NASDAQ OMX Copenhagen 20 som markedsindeks, mens vi 

anvender NASDAQ OMX Copenhagen PI. Dette kan medføre visse forskelle, men det kan ud fra tabel 13 

observeres, at der kun forekommer små afvigelser18, hvilket til dels validerer vores estimerede 𝛽.  

 

Tabel 13: Estimater af 𝛽 for Bloomberg for perioden 2002-2006, 2007-2011, 2012-2016 og 2002-2016 – egen tilvirkning 

                                                           
17 Det var ikke muligt at få estimater for 𝛽 fra Bloomberg i perioden 2002-2016 ved brug af daglig afkast, hvorfor 

denne ikke er oplyst 
18 Bloomberg oplyser kun deres resultater med tre cifre, hvilket betyder, at mange af de nævnte afvigelser skyldes afrun-

ding 

Standardafvigelse for beta estimater 2002-2006 2007-2011 2012-2016 2002-2016

Danske Bank 0,029 0,033 0,032 0,018

Nordea 0,039 0,037 0,031 0,021

Jyske Bank 0,029 0,034 0,033 0,019

Sydbank 0,023 0,030 0,032 0,018

Gns. 0,030 0,033 0,032 0,019

Note: Standardafvigelsen for de fire danske SIFI-banker er estimeret via brug af JMP.

Kilde: nasdaqomxnordic.com

Rå beta - Bloomberg 2002-2006 2007-2011 2012-2016 2002-2016

Danske Bank 0,94 1,20 0,90 -

Nordea 0,97 1,16 0,80 -

Jyske Bank 0,42 0,93 0,79 -

Sydbank 0,23 1,07 0,81 -

Gns. 0,64 1,09 0,82 -

Note: Rå beta for de fire danske SIFI-banker Danske Bank, Nordea

            Jyske Bank og Sydbank estimeret af Bloomberg via brug af de daglige

            afkast fra NASDAQ OMX Copenhagen 20 og de fire danske SIFI-

            bankers aktier. Det var Ikke muligt at få estimater for perioden 2002-2016.

Kilde: Bloomberg
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Idet vi har anvendt daglige afkast til at estimere 𝛽, forekommer der også en følsomhed over for daglige ud-

sving. Såfremt man anvender ugentlige eller månedlige afkast, kan denne følsomhed reduceres. Vi har via 

Bloomberg hentet estimater, hvori de ugentlige afkast anvendes, for delperioderne 2002-2006, 2007-2011 og 

2012-2016, samt den samlede periode 2002-2016, og disse er gengivet i tabel 14. En sammenligning af vores 

estimerede 𝛽 med Bloombergs estimater, hvor der er anvendt ugentlige afkast viser, at der forekommer væ-

sentlige afvigelser. Disse afvigelser indikerer, at der forekommer en væsentlig forskel ved brug af daglige 

eller ugentlige afkast.  

 

Tabel 14: Estimater af 𝛽 ved brug af ugentlige afkast for Bloomberg for perioden 2002-2006, 2007-2011, 2012-2016 og 2002-2016  
– egen tilvirkning 

For at validere vores estimater af 𝛽 yderligere, samt konkludere på brugen af daglige afkast frem for ugent-

lige eller månedlige, sammenligner vi med tidligere studier. Den gennemsnitlige historiske 𝛽 for delperioden 

2007-2011 er over 1, mens den historiske beta for delperioderne 2002-2006 og 2012-2016 er under 1, hvilket 

stemmer fint overens med vores forventninger i henhold til finanskrisen. Det skal påpeges, at den historiske 

𝛽 for perioden 2002-2006 er relativt lav sammenlignet med den samlede periodes gennemsnit. Den lave hi-

storiske 𝛽 for perioden 2002-2006 er et resultat af den lave historiske 𝛽 for Jyske Bank og Sydbank, som er 

væsentligt lavere end den historiske 𝛽 for Danske Bank og Nordea i samme delperiode. Da Jyske Bank og 

Sydbank er inden for banksektoren ligesom Danske Bank og Nordea, burde der ikke forekomme en så stor 

forskel, men der kan forekomme væsentlige forskelle, som besværliggør en direkte sammenligning. Det kan 

diskuteres hvorvidt den historiske 𝛽 for Jyske Bank og Sydbank giver et retvisende billede af den sande sy-

stematiske risiko, samt om disse er med til at forvrænge den gennemsnitlige historiske beta for de danske 

SIFI-banker for perioden. De årlige historiske 𝛽 værdier er blevet estimeret for de fire danske SIFI-banker af 

Danmarks Nationalbank for perioden 2003-2016, hvilket kan ses ud fra bilag 52. I estimeringen af 𝛽 værdi-

erne for Jyske Bank og Sydbank i perioden 2003-2006 forekommer der ligeledes meget lave estimater, hvil-

ket til dels er med til at validere vores estimater. De resterende perioder passer fint overens med estimaterne 

fra Danmarks Nationalbank og som forventet i henhold til finanskrisen.  

Rå beta - Bloomberg 2002-2006 2007-2011 2012-2016 2002-2016

Danske Bank 0,69 1,37 0,77 1,10

Nordea 0,92 1,12 0,77 1,00

Jyske Bank 0,29 1,02 0,72 0,81

Sydbank 0,25 1,15 0,76 0,89

Gns. 0,54 1,17 0,76 0,95

Note: Rå beta for de fire danske SIFI-banker Danske Bank, Nordea,

             Jyske Bank og Sydbank foretaget af Bloomberg via brug af de

             ugentlige afkast for NASDAQ OMX Copenhagen 20 og de fire 

             SIFI-bankers aktier.

Kilde: Bloomberg
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Ud over estimaterne fremsat af Danmarks Nationalbank skrives der følgende omkring den historiske 𝛽: ”The 

average company has an estimated beta of 1.0, but the 95% confidence interval ranges from about 0.6 to 

1.4” (Brigham & Daves, 2010, p. 336). Ydermere er der lavet følgende oversigt over 𝛽 for finansielle institu-

tioner i 2009.  

 

Tabel 15: 𝛽 for udenlandske finansielle institutioner i 2009 – Damodaran, 2009, p. 17 

Damodaran har anvendt data fra udenlandske finansielle institutioner, hvilket problematiserer en direkte an-

vendelse af ovenstående oversigt, men det ses at small/regional banks har en beta tæt på 1 for både USA og 

Europa, mens large money center banks og investment banks har en 𝛽 på 0,8 og 1,55 for Europa.  

Ud fra ovenstående sammenligning med Bloombergs estimater, samt studier, vurderes det, at vores estime-

ringer af den historiske 𝛽, ved brug af daglige afkast, er retvisende for fornævnte perioder, og disse vil heref-

ter blive anvendt i vores videre analyse.    

4.8.3.3. Estimering af markedets risikopræmie  

Vores estimering af markedets risikopræmie er foretaget på baggrund af studier. Brigham & Daves skriver, 

på baggrund af et studie foretaget af Ibbotson i 2008, at der er en historisk risikopræmie for markedet på 

6,5%. De skriver samtidig, at man typisk antager en fast risikopræmie for perioden i estimering af 𝑅𝑒, men at 

denne metode har mødt kritik i nyere tid, idet risiko ikke anses som en statisk faktor (Brigham & Daves, 

2010). Koller et al. angiver en risikopræmie for markedet på 5% ved brug af data fra tidligere studier. Revisi-

onsfirmaet KPMG har i deres studie af markedets risikopræmie fra 2016 anvendt data fra flere markeder, 

herunder AEX, STOXX 50, S&P 500, FTSE og STOXX 600, for perioden 2001-2016. De oplyser i deres 

undersøgelse ikke et samlet estimat for ovenstående periode, men de oplyser estimaterne for perioden 2012-

2016, hvor markedets risikopræmie gennemsnitligt udgør 6% (KPMG, 2016). Af mere sammenlignelige stu-

dier for Danmark kan et studie foretaget af Tomas Sörensson for det svenske marked i 2011 nævnes, hvori 

han angiver markedets risikopræmie for perioden 1919-2010 til at være 5,9% (Sörensson, 2011). Sidste an-

vendte udenlandske studie stammer fra Plenborg & Petersen, som på baggrund af et studie foretaget af Fer-

nandez et al. i 2009, angiver et interval for USA på 0,8-19,0% og for Europa på 1,0-10,0% for 2008. Studiet 

illustrerer især den relativt store forskel, der kan forekomme for forskellige markeder, samt inden for de en-

kelte markeder.    
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Det skal bemærkes, at ovenstående studier er foretaget på baggrund af data fra udlandet, herunder USA, Eu-

ropa, mfl., og dermed kan det være problematisk at anvende direkte på danske virksomheder. I et studie fore-

taget af Fernandez et al. på baggrund af svar modtaget fra bl.a. professorer, analytikere og virksomheder ved-

rørende estimering af markedets risikopræmie, estimeres markedets risikopræmie for Danmark til at være 

5,3% i 2016. Denne bygger på i alt 63 tilbagemeldinger, men oplyser ikke hvor meget risikopræmien har væ-

ret estimeret til før 2016 (Fernandez et al., 2016). Danmarks Nationalbank angiver en daværende risikopræ-

mie for markedet på 7-8% for de fire danske SIFI-banker, hvilket de påpeger også er væsentligt højere end 

de typisk anvendte 5% for 2016 (Danmarks Nationalbank, 2016). PwC har foretaget et studie af markedets 

risikopræmie for Danmark i perioden 1998-2015 hvor de angiver markedets risikopræmie til at være inden 

for intervallet 4,5-8%, men at 65% af respondenterne anvender et interval for markedets risikopræmie på 5-

6% (PricewaterhouseCoopers, 2016).  

Det vurderes, at markedets risikopræmie skal ligge i intervallet 5-6,5%, hvor vi for perioden 2002-2006 anta-

ger en risikopræmie på 5%. For perioden 2007-2011 antages en risikopræmie for markedet på 6,5% grundet 

finanskrisen, hvor det må antages, at investorer og aktionærer har krævet en højere risikopræmie grundet den 

øgede risiko. For perioden 2012-2016 antages en risikopræmie på 5,75%, idet denne periode også er ramt af 

effekterne fra finanskrisen. Markedets risikopræmie for perioden 2002-2016 er derfor på 5,75%19, hvilket 

umiddelbart er en smule højere end PwCs estimat for perioden 2002-2015, som lyder på 4,96%.  

4.8.3.4. Estimering af 𝑹𝒆 

Ud fra vores estimater af de underliggende variable, kan vi nu estimere 𝑅𝑒 for de tre omtalte perioder, samt 

den samlede periode, via tidligere angivet formel i afsnit 2.1. Nedenfor er 𝑅𝑒 angivet for perioderne. 

 

Tabel 16: 𝑅𝑒 for de fire danske SIFI-banker for perioderne 2002-2006, 2007-2011, 2012-2016 og 2002-2016 – egen tilvirkning 

Perioden 2007-2011 har den højeste 𝑅𝑒 hvilket også var forventet. Det er dog en smule overraskende at peri-

oden 2012-2016 har en lavere 𝑅𝑒 end 2002-2006, idet man ville forvente, at perioden stadig ville være ramt 

                                                           
19 5,75% =

(5%+6,5%+5,75%)

3
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af effekten fra finanskrisen. Den lavere 𝑅𝑒 for perioden 2012-2016 kan dog hovedsageligt tilskrives en væ-

sentlig lavere 𝑅𝑓. 𝑅𝑒 er for den samlede periode på 8,18%. For at validere vores resultater har vi sammenlig-

net med Bloombergs estimater for 𝑅𝑒, der er angivet i tabel 17. 

 

Tabel 17: 𝑅𝑒 estimeret af Bloomberg for de fire danske SIFI-banker for perioderne 2002-2006, 2007-2011, 2012-2016 og 2002-2016 
– egen tilvirkning 

Vores estimater for 𝑅𝑒 er lavere end estimaterne hentet fra Bloomberg for samtlige perioder. Den væsentlig-

ste afvigelse forekommer i perioden 2012-2016, hvor Bloombergs estimat er 4,26 procentpoint højere end 

vores, hvilket må anses som en væsentlig afvigelse. For den samlede periode forekommer der en forskel på 

1,92 procentpoint. Grundet afvigelserne mellem vores estimater og Bloombergs kan det diskuteres om der 

skal foretages en korrektion således, at vores estimater kommer nærmere Bloombergs, især med fokus på pe-

rioden 2012-2016, hvilket ville kunne begrundes med en undervurderet effekt fra finanskrisen. I Danmarks 

Nationalbanks estimering af 𝑅𝑒 kan det ses, ud fra bilag 53, at denne er faldet til 5-10% de seneste par år, 

mens den under finanskrisen, mere præcist perioden 2008-2009, befandt sig på 10-20%. Dette er en yderli-

gere indikation på, at vores estimat for 𝑅𝑒 kan være for lav. 

Vi har i vores estimering af 𝑅𝑒 anvendt den klassiske CAPM, men Danmarks Nationalbank anvender en ju-

steret CAPM, fremsat af Baker & Wurgler i 2015, hvori markedets risikopræmie justeres i henhold til den 

enkelte akties risiko. Det påpeges, at den klassiske CAPM forudsiger et for stort fald i afkastet når en aktie 

bliver mere sikker, hvilket den justerede CAPM korrigerer for (Danmarks Nationalbank, 2016). Følgende 

formel anvendes til at korrigere markedets risikopræmie for den enkelte bankaktie (𝑅𝑝): 

𝑅𝑝 = 𝛾 ∗ (1 − 𝛽) + 𝛽 ∗ (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) 

I ovenstående formel er 𝛾 ∗ (1 − 𝛽) førnævnte justeringsfaktor, hvor konstanten 𝛾 er estimeret til at være 

0,53% ved hjælp af månedsafkast for store europæiske kreditinstitutioner i perioden 1999-2015. Den an-

vendte data til estimering af 𝛾 stammer, ligesom den anvendte data til estimering af selve 𝑅𝑒, fra Bloomberg, 

Datastream og Consensus Economics, suppleret med beregninger foretaget af Danmarks Nationalbank. Så-

fremt vi anvender ovenstående formel, får vi følgende resultater 𝑅𝑒. 
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Tabel 18: Justeret 𝑅𝑒 for de fire danske SIFI-banker i perioderne 2002-2006, 2007-2011, 2012-2016 og 2002-2016 – egen tilvirkning 

Der forekommer mindre afvigelser mellem den justerede 𝑅𝑒 og traditionelle 𝑅𝑒. Den justerede 𝑅𝑒 er for næ-

sten alle perioder lavere end den traditionelle 𝑅𝑒 med undtagelse af perioden 2007-2011. Dette kunne indi-

kere, at vi ud fra den traditionelle CAPM overvurderer 𝑅𝑒 for perioderne 2002-2006 og 2012-2016, samt den 

samlede periode 2002-2016, mens vi undervurderer 𝑅𝑒 for perioden 2007-2011. Dette er modsigende i hen-

hold til vores tidligere diskussion af 𝑅𝑒 i forhold til Bloombergs estimater, hvorfor vi benytter de traditio-

nelle 𝑅𝑒 estimater i den videre analyse.   

4.8.3.5. Følsomhedsanalyse af 𝑹𝒆 

I indeværende afsnit vil der blive gennemført en følsomhedsanalyse af 𝑅𝑒 ved at ændre i de underliggende 

variable med +/− 25%. Det skal bemærkes, at der for de enkelte variable først ændres en ad gangen, hvoref-

ter alle underliggende variable ændres samtidig for de fire danske SIFI-banker. Resultaterne af følsomheds-

analysen for perioderne er illustreret i tabel 19. 

 

Tabel 19: Følsomhedsanalyse af 𝑅𝑒 for de fire danske SIFI-banker i perioderne 2002-2006, 2007-2011, 2012-2016 og 2002-2016  – 
egen tilvirkning 

Justeret Re 2002-2006 2007-2011 2012-2016 2002-2016

Danske Bank 8,56% 12,74% 5,71% 9,37%

Nordea 8,91% 12,17% 4,83% 8,97%

Jyske Bank 5,17% 9,12% 4,69% 6,45%

Sydbank 4,51% 10,88% 4,87% 6,75%

Gns. 6,79% 11,23% 5,02% 7,88%

Note: Justeret Re er udregnet via formlen angivet af Danmarks 

           Nationalbank.

Kilde: Egne beregninger
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De største ændringer i vores 𝑅𝑒 forekommer ved ændring af alle de underliggende variable samtidig med 

+/− 25%. Der forekommer ingen forskel mellem ændring af 𝛽 eller markedets risikopræmie, idet de medfø-

rer samme ændringer. Ændringen i 𝑅𝑓 virker til at have den mindste indvirkning på 𝑅𝑒 for tre ud af de fire 

perioder. Det skal påpeges, at vi i vores følsomhedsanalyse kun i begrænset omfang tager højde for mulige 

korrelationseffekter mellem de underliggende variable for 𝑅𝑒. 

4.8.4. Fremmedkapitalomkostninger 

𝑅𝑑 er den rente, som virksomheden betaler for sin fremmedkapital, og denne er ofte direkte observerbar. 𝑅𝑑 

kan derfor estimeres ud fra følgende formel (Sørensen, 2012): 

𝑅𝑑 =
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟

𝐺𝑛𝑠. 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑝𝑙𝑖𝑔𝑡𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟
 

Der eksisterer dog væsentlige problemstillinger ved at anvende ovenstående formel til at estimere 𝑅𝑑 for de 

danske SIFI-banker. I henhold til en banks overordnede forretningsmodel er dens primære funktion ind- og 

udlån af kapital (Baldvinsson et al., 2005). Dette betyder, at ovenstående formel ikke kan anvendes, da der 

vil blive givet et forvrænget billede af lånerenten for en bank. Et eksempel på ovenstående problemstilling, 

kan illustreres ved brug af tal for Danske Bank, hvori der ikke forekommer netto finansielle omkostninger, 

men derimod netto finansielle indtægter (Danske Bank årsrapport, 2016). Hvis ovenstående formel anvendes, 

ud fra tallene angivet i Danske Banks årsrapport for 2016, vil 𝑅𝑑 estimeres til at være: 

𝑅𝑑,𝐷𝑎𝑛𝑠𝑘𝑒 𝐵𝑎𝑛𝑘(2016) =
−32.329

3.317.055
= −0,97% 

I ovenstående eksempel er alle former for passiver inkluderet20, og der forekommer en negativ rente, idet der 

er tale om netto finansielle indtægter. Såfremt ovenstående estimat ville blive anvendt til estimering af den 

historiske WACC, ville den have en negativ indvirkning, og føre til en lavere WACC. Det kan ydermere ob-

serveres at 𝑅𝑑 er lavere end 𝑅𝑓, hvilket er en yderligere indikation på fejl i estimering af 𝑅𝑑 ved brug af før-

nævnte formel. For at estimere 𝑅𝑑 anvendes derfor følgende formel (Plenborg & Petersen, 2012). 

𝑅𝑑 = (𝑅𝑓 + 𝑅𝑠) ∗ (1 − 𝑇𝑐) 

                                                           
20 Det kan diskuteres hvorvidt dette er en korrekt metode, idet det kun er nettorentebærende gæld, som skal medtages, 

hvilket Bloomberg oplyser til at være 1.929.200 mio. kr. Ydermere kan det diskuteres hvorvidt den samlede nettorente-

bærende gæld skal medtages, eller om det kun skal være den langsigtet nettorentebærende gæld, idet denne mere kor-

rekt illustrerer virksomhedens langsigtede andel af fremmedkapital 
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I ovenstående formel er 𝑅𝑠 en risikopræmie, som illustrerer størrelsen af virksomhedens risiko, herigennem 

dens sandsynlighed for ikke at kunne overholde sine finansielle forpligtelser. Vi opstiller følgende grænse-

værdier for vores estimering af 𝑅𝑑 i henhold til sammenhængen mellem egen- og fremmedkapital, samt for-

holdet mellem 𝑅𝑑 og 𝑅𝑓: 

𝑅𝑓 ≤ 𝑅𝑑 ≤ 𝑅𝑒 

En måde hvorpå 𝑅𝑠 kan estimeres er ud fra virksomhedens kreditvurdering, som foretages af Standard & 

Poor’s (S&P), Moody’s, Fitch, mfl. Det skal dog nævnes at disse kreditvurderinger ikke umiddelbart har 

nogle direkte procentestimater af 𝑅𝑑 knyttet til sig, men giver en indikation om hvor høj risikoen er for om 

virksomheden kan overholde sine finansielle forpligtelser.  

Det kan bemærkes at Danske Bank (danskebank.com, d. 15.04.2017), Nordea (nordea.com, d. 15.04.2017a), 

Jyske Bank (jyskebank.dk, d. 15.04.2017) og Sydbank (sydbank.dk, d. 15.04.2017) ifølge Moody’s og S&P, 

har relativt høje kreditvurderinger, hvilket umiddelbart indikerer en lav 𝑅𝑑. Bankerne blev under finanskri-

sen downgraded, hvilket betød en lavere kreditvurdering. Til trods for dette havde bankerne stadig en relativ 

høj kreditvurdering, der bl.a. kan ses ud fra udviklingen af Danske Banks kreditvurdering i bilag 54. Yder-

mere skrev Nordea følgende vedrørende opdatering af deres kreditvurdering den 9. oktober 2009: ”Together 

with a number of Nordic banks, Nordea was downgraded when Moody’s conducted a calibration of ratings 

for the whole sector. The long-term rating was lowered from Aa1 to Aa2 for Nordea Bank AB…” (nor-

dea.com, d. 15.04.2017b). Da kreditvurderingen for de fire danske SIFI-banker antages at have været høj, 

antages risikopræmien at være lille. Vi estimerer derfor risikopræmien til at være 0,5% i perioden 2002-

2006, 1,25% i perioden 2007-2011 og 0,75% for perioden 2012-2016. Som angivet i afsnit 4.8.3.4 er de hø-

jere estimater for perioderne 2007-2011 og 2012-2016 på grund af finanskrisen. Koller et al. anvender til 

estimering af 𝑅𝑠 amerikanske og europæiske virksomhedsobligationer. Disse har en kreditvurdering mellem 

A og BBB og antages at have et kreditspænd på 1%, som de anvender som approksimation til 𝑅𝑠 (Koller et 

al., 2015). Vores 𝑅𝑠 er tæt på denne approksimation, hvilket betyder, at 𝑅𝑑 er følgende for de angivne perio-

der. 

 

Tabel 20: 𝑅𝑑 og 𝑇𝑐 for de fire danske SIFI-banker i perioderne 2002-2006, 2007-2011, 2012-2016 og 2002-2016  – egen tilvirkning 
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Ligesom ved estimering af 𝑅𝑒 har vi sammenlignet med estimater fra Bloomberg. I tabel 21 er Bloombergs 

estimater af 𝑅𝑑 for samme perioder: 

 

Tabel 21: Bloombergs estimater af 𝑅𝑑 for de fire danske SIFI-banker i perioderne 2002-2006, 2007-2011, 2012-2016 og 2002-2016  – 
egen tilvirkning 

Vi kan se, at den største afvigelse mellem vores og Bloombergs estimater forekommer i perioden 2007-2011, 

hvor vores estimat er 1,20 procentpoint højere. Dette kan skyldes, at vi overvurderer effekten af finanskrisen, 

og at vores 𝑅𝑠 er for høj. Det skal dog nævnes, at Bloombergs estimater anvender den effektive selskabsskat-

tesats21, hvilket også kan medføre væsentlige forskelle. De fire danske SIFI-banker har gennemsnitligt haft 

en effektiv selskabsskattesats på 30,32% for perioden 2007-2011, hvilket er 5,32 procentpoint højere end vo-

res anvendte selskabsskattesats på 25%.  

4.8.4.1. Følsomhedsanalyse af 𝑹𝒅 

Ligesom vi foretog en følsomhedsanalyse af 𝑅𝑒, for at vise hvad en ændring på +/− 25% ville betyde, har vi 

foretaget en lignende følsomhedsanalyse af 𝑅𝑑,𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑎𝑡 på baggrund af dens underliggende variable. Resul-

taterne for følsomhedsanalysen er repræsenteret i tabel 22.  

 

Tabel 22: Følsomhedsanalyse af 𝑅𝑑 for de fire danske SIFI-banker i perioderne 2002-2006, 2007-2011, 2012-2016 og 2002-2016  – 
egen tilvirkning 

                                                           
21 Se bilag 55 – Eksempel på udregning af fremmedkapitalomkostninger for Danske Bank foretaget af Bloomberg, samt 

effektive selskabsskattesatser i perioden 2007-2011 
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En ændring i 𝑅𝑓 medfører for to ud af fire perioder den største ændring, mens de resterende perioder oplever 

den største ændring ved alle faktorerne samtidig. Der forekommer et inverst forhold for ændring af 𝑇𝑐, hvor 

en stigning i denne faktor medfører et fald i 𝑅𝑑,𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑎𝑡.  

4.8.5. Estimering af kapitalstruktur 

Vi analyserede udviklingen for de fire danske SIFI-bankers kapitalstruktur i afsnit 4.1 ved brug af TD/TA- 

og D/E-ratioerne. I tabel 23 er kapitalstrukturen for perioderne 2002-2006, 2007-2011 og 2012-2016, samt 

2002-2016, angivet for både bogførte værdier og markedsværdier ved brug af D/V-ratioen.  

 

Tabel 23: D/V-ratio opgjort til bogført værdi og markedsværdi for de fire danske SIFI-banker i perioderne 2002-2006, 2007-2011, 
2012-2016 og 2002-2016 – egen tilvirkning 

Vi angav tidligere følgende formel for udregning af værdien af et selskab. 

𝑉 = 𝐸 + 𝐷 

𝑉 er værdien af virksomheden, som er lig den investerede kapital, mens 𝐸 er egenkapitalen og 𝐷 er frem-

medkapitalen (Koller et al., 2015). Vi kan ud fra ovenstående sammenhæng estimere D/V-ratioen, og heri-

gennem bankernes kapitalstruktur for både de bogførte værdier og markedsværdierne via følgende to form-

ler: 

𝑉𝐵𝑜𝑔𝑓ø𝑟𝑡 𝑣æ𝑟𝑑𝑖 = 𝐸𝐵𝑜𝑔𝑓ø𝑟𝑡 𝑣æ𝑟𝑑𝑖 + 𝐷𝐵𝑜𝑔𝑓ø𝑟𝑡 𝑣æ𝑟𝑑𝑖 

og 

𝑉𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖 = 𝐸𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖 + 𝐷𝐵𝑜𝑔𝑓ø𝑟𝑡 𝑣æ𝑟𝑑𝑖 , hvor: 𝐷𝐵𝑜𝑔𝑓ø𝑟𝑡 𝑣æ𝑟𝑑𝑖 ≈ 𝐷𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖 
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Der forekommer, ligesom for TD/TA- og D/E-ratioerne, en forskel ved brugen af bogført værdi og markeds-

værdi. Disse forskelle kan især skyldes de udsving, der har været i aktiemarkedet i forbindelse med finans-

krisen. Idet vi anvender vores D/V-ratioer til estimering af WACC, skal der gerne anvendes markedsværdier, 

hvilket betyder, at vi anvender vores estimerede MV D/V-ratioer (Sørensen, 2012). Det skal samtidig be-

mærkes, at vi anvender historisk data til estimering af MV D/V-ratioen. Den anvendte MV D/V-ratio, skal 

dog gerne repræsentere kapitalstrukturen på lang sigt, hvilket umiddelbart kan diskuteres idet vores periode 

indeholder væsentlige udsving grundet finanskrisen, men dækker en relativt lang periode på 15 år.   

Vi anvender estimater fra Bloomberg til at validere vores resultater. Der forekommer afvigelser for både vo-

res bogførte værdier og markedsværdier i henhold til Bloombergs oplyste D/V-ratioer, som de har anvendt til 

estimering af WACC. Bloomberg oplyser ikke eksplicit hvilken metode de anvender til opgørelse af deres 

D/V-ratioer i deres WACC udregning, så det er ikke muligt at identificere hvorfor der forekommer mindre 

afvigelser. I tabel 24 er kapitalstrukturen for de fire danske SIFI-banker anvendt i Bloombergs estimering af 

WACC angivet. 

 

Tabel 24: Kapitalstruktur for de fire danske SIFI-banker estimeret af Bloomberg for perioderne 2002-2006, 2007-2011, 2012-2016 og 
2002-2016 – egen tilvirkning 

4.8.6. Estimering af WACC 

Vi har estimeret 𝑅𝑒 og 𝑅𝑑,𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑎𝑡 for perioderne 2002-2006, 2007-2011 og 2012-2016, samt for den sam-

lede periode 2002-2016, og vil i indeværende afsnit anvende disse til at estimere WACC ud fra følgende for-

mel: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝐸

𝑉
∗ 𝑅𝑒 +

𝐷

𝑉
∗ 𝑅𝑑,𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑎𝑡 

Såfremt vi indsætter vores estimater fra de foregående afsnit for perioderne 2002-2006, 2007-2011 og 2012-

2016 i ovenstående formel får vi følgende WACC. 

D/V (Bloomberg) 2002-2006 2007-2011 2012-2016 2002-2016

Danske Bank 0,91 0,94 0,88 0,91

Nordea 0,84 0,87 0,86 0,86

Jyske Bank 0,71 0,84 0,87 0,81

Sydbank 0,67 0,81 0,58 0,69

Gns. 0,78 0,87 0,80 0,82

Note: Bloombergs anvendte kapitalstruktur for de fire danske 

             SIFI-banker i estimering af WACC.

Kilde: Bloomberg



Side 87 af 174 
 

 

Tabel 25: Estimater for WACC for de fire danske SIFI-banker for perioderne 2002-2006, 2007-2011, 2012-2016 og 2002-2016 – egen 
tilvirkning 

WACC er som forventeligt højest for perioden 2007-2011, men er overraskende lavere i perioden 2012-2016 

end for perioden 2002-2006. Dette kan skyldes flere faktorer, men samme problemstilling blev nævnt for vo-

res 𝑅𝑒, hvori det blev påpeget, at specielt den historisk lave 𝑅𝑓 var medvirkende til meget lave estimater for 

perioden 2012-2016. Det kan derfor forventes, at denne vil have en lignende indvirkning på WACC. Vi har 

ligesom tidligere lavet et udtræk af estimater fra Bloomberg til sammenligning. I tabel 26 er Bloombergs 

estimater for WACC illustreret. 

 

Tabel 26: Estimater af WACC foretaget af Bloomberg for de fire danske SIFI-banker for perioderne 2002-2006, 2007-2011, 2012-
2016 og 2002-2016 – egen tilvirkning 

Der forekommer afvigelser i vores og Bloombergs estimater af WACC, hvoraf den største forekommer i pe-

rioden 2007-2011, hvor vores estimat er højere. Da der indgår mange faktorer, herunder estimeringer, er det 

svært at sige hvad der præcist er skyld i afvigelsen. Det kan dog konkluderes, at vores WACC er højere end 

Bloombergs estimerede WACC for den samlede periode, men lavere for perioderne 2002-2006 og 2012-

2016. Bloombergs estimater for perioden 2007-2011 er lavere end estimaterne for 2002-2006, hvilket er 

imod vores forventning. Danmarks Nationalbank har for årene 2008, 2010, 2013 og 2015 opgjort WACC for 

store europæiske kreditinstitutioner i henhold til den markedsopgjorte egenkapital i 4. kvartal af året. Figur 9 

viser, at WACC var højest i året 2008, hvor den lå på 5-6% afhængigt af den markedsopgjorte egenkapital, 

hvorefter den falder for de resterende år.  
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Figur 9: WACC i henhold til markedsopgjort egenkapital for årene 2008, 2010, 2013 og 2015 – Danmarks Nationalbank, 2016, p. 46 

Vi fandt, at vores WACC for perioden 2007-2011 lå på 4,01%, hvilket er nogenlunde passende med estima-

terne for året 2008 på 5-6% og 2010 på 3-4%. Perioden 2011-2016 passer også fint med årene 2013 og 2015. 

4.8.6.1. Følsomhedsanalyse af WACC 

Ud fra vores estimering af WACC forekom der en afvigelse sammenlignet med Bloombergs estimater. Vi 

har derfor udført en følsomhedsanalyse, som kan indikere hvor stor indvirkning ændringer i de underlig-

gende variable vil have på vores WACC. I tabel 27 er resultaterne illustreret. 
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Tabel 27: Følsomhedsanalyse af WACC for de fire danske SIFI-banker for perioderne 2002-2006, 2007-2011, 2012-2016 og 2002-
2016 – egen tilvirkning 

De største ændringer, for alle perioder, forekommer såfremt man foretager en ændring i alle faktorerne sam-

tidigt, mens der forekommer en større ændring for WACC ved ændring af 𝑅𝑑,𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑎𝑡 end ved 𝑅𝑒. Dette 

skyldes, at vi holder vores D/V-ratio konstant, og at der for alle banker er en væsentlig større andel af frem-

medkapital i forhold til egenkapital.Vi ændrer ikke på kapitalstrukturen i vores følsomhedsanalyse, men 

denne holdes derimod konstant. Dette skyldes, at man kan forvente, at en ændring i kapitalstrukturen, vil 

medføre væsentlige ændringer i 𝑅𝑒 og 𝑅𝑑,𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑎𝑡, og vi derfor ikke kan foretage en følsomhedsanalyse af 

kapitalstrukturen på samme måde, som for de andre underliggende variable, til trods for at disse også har en 

vis korrelation. Vi vil undersøge hvad mulige ændringer i kapitalstrukturen vil have for WACC i nedenstå-

ende scenarioanalyse. 

4.8.7. Scenarioanalyse af WACC 

Grundet øgede kapitalkrav til de danske SIFI-banker, er der over den seneste årrække sket en ændring i ban-

kernes kapitalstruktur i retning af mere egenkapitalfinansiering. Såfremt der bliver fremsat yderligere regule-

ringer, kan det forventes, at der vil forekomme en ændring i danske SIFI-bankers kapitalstruktur. Vi vil i in-

deværende afsnit analysere hvorledes WACC ændres, såfremt der forekommer en ændring i kapitalstrukturen 

i spændet 0-0,9 for D/V-ratioen.  

For at afdække de fulde effekter, som ændringerne i kapitalstrukturen vil have, for de fire danske SIFI-ban-

ker, vil vi estimere WACC for de enkelte banker såfremt kapitalstrukturen ændres inden for førnævnte 
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spænd. Vi vil samtidig anvende de tre finansieringsregler, som vi redegjorde for i afsnit 2.2, til at identificere 

forskelle, samt en model fremsat af Miles et al. til sammenligning for at øge robustheden i vores analyse.  

Vi vil først estimere ændringerne i WACC ved ændring af kapitalstrukturen ud fra de historiske værdier esti-

meret i foregående afsnit, og efterfølgende komme med et bud på en fremtidig WACC ud fra makroøkono-

miske analyser og studier, for at illustrere en mulig udvikling i denne. Ændringerne i WACC, og påvirknin-

gen disse vil have på BNP, vil herefter blive estimeret via formlen fremsat af Miles et al., som vi redegjorde 

for i afsnit 4.8.2. 

Vi vil afslutningsvis analysere hvilken indvirkning en ændring i skatteskjoldet vil have for WACC, samt 

BNP, ud fra de historiske estimater, samt kommentere på konkursomkostningerne og risikoen for en syste-

misk bankkrise, herunder problematikken med at kvantificere disse. 

4.8.7.1. Ændring i WACC 

Vi vil i dette afsnit foretage en analyse af ændringerne i WACC, såfremt der foretages ændringer i kapital-

strukturen ud fra de historiske estimater. Før vi kan udregne ændringerne, der vil forekomme for de enkelte 

banker, hvis vi ændrer deres D/V-ratio, udregnes alternativomkostningen (𝑅∗) for basecase-scenarioet. For 

finansieringsregel 1 kan denne udregnes via følgende formel (Brealey et al., 2014): 

𝑅𝑒 = 𝑅∗ + (𝑅∗ − 𝑅𝑑) ∗ (1 − 𝑇𝑐) ∗
𝐷

𝐸
 

Idet vi kender 𝑅𝑒, 𝑅𝑑, 𝑇𝑐 og 
𝐷

𝐸
 kan vi indsætte disse i ovenstående formel, og herefter udregne 𝑅∗. Nedenfor 

er udregningen for 𝑅∗ foretaget på baggrund af vores historiske estimater for Danske Banks basecase.  

9,01% = 𝑅∗ + (𝑅∗ − 3,73%) ∗ (1 − 26,07%) ∗ 9,42 ⇔ 

9,01% = 10,42 ∗ 𝑅∗ − 35,18% ⇔ 44,19% = 10,42 ∗ 𝑅∗ ⇔ 4,24% = 𝑅∗ 

Vi kan se, at 𝑅∗ for Danske Banks basecase-scenario er 4,24%. Idet vi nu kender 𝑅∗ kan vi anvende denne til 

at estimere 𝑅𝑒 og WACC ved ændring af vores kapitalstruktur. Der kan forekomme ændringer i 𝑅𝑑 såfremt 

vi foretager ændringer i kapitalstrukturen, idet en højere andel af egenkapital er med til at gøre fremmedkapi-

talen mere sikker og omvendt, men vi har i vores estimering af WACC været tvunget til at holde denne kon-

stant, idet vi ellers ikke ville kunne anvende tidligere estimeret 𝑅∗. Det kan dog antages at ændringerne i 𝑅𝑑 

vil være relativt lave, idet bankerne, trods en høj gearing, har en lav 𝑅𝑑. Denne vurdering bygger på den mu-

lige ratingfordel for de danske SIFI-banker, der omtales som værende meget lille (Næss-Schmidt & Ring-

sted, 2013). Ratingfordelen kan ses ud fra bilag 56. Ydermere antager vi en fast selskabsskattesats, som er lig 

den historiske værdi for perioden 2002-2016, hvilket betyder, at denne antages at være 26,07%, selvom det 

nuværende niveau er på 22% (skm.dk, d. 04.03.2017). Samme fremgangsmåde, som er anvendt for Danske 

Bank, er ligeledes anvendt for Nordea, Jyske Bank og Sydbank.  
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𝑅𝑒 er stigende, såfremt der optages mere fremmedkapital, mens WACC er faldende, hvilket kan ses af graf 

17. Udviklingen i både 𝑅𝑒 og WACC er i tråd med M&Ms korrektion, hvilket især skyldes at vi ikke tager 

højde for de mulige konkursomkostninger, som skulle forekomme såfremt der optages en væsentlig andel af 

fremmedkapital (Modigliani & Miller, 1963).  

 

Graf 17: Gennemsnitlig udvikling i 𝑅𝑒 og WACC ved ændring af kapitalstrukturen for de fire danske SIFI-banker ved anvendelse af 
finansieringsregel 1 – egen tilvirkning 

Vi kan ligesom for finansieringsregel 1, anvende vores  𝑅𝑒 for basecase-scenarioet til at estimere 𝑅∗ for de 

fire danske SIFI-banker i henhold til finansieringsregel 2 via følgende formel:  

𝑅𝑒 = 𝑅∗ + (𝑅∗ − 𝑅𝑑 ∗ 1 + 𝑇𝑐 ∗ (
𝑅∗ − 𝑅𝑑

1 + 𝑅𝑑
)) ∗

𝐷

𝐸
 

Vi kan herefter anvende vores traditionelle WACC formel til estimering af denne. Vi kan ud fra bilag 57 se, 

at 𝑅𝑒 er stigende, mens vores WACC er faldende, ligesom det var tilfældet for finansieringsregel 1. Vi an-

vender følgende formel til at estimere 𝑅∗ for finansieringsregel 3: 

𝑅𝑒 = 𝑅∗ + (𝑅∗ − 𝑅𝑑) ∗
𝐷

𝐸
 

Der forekommer ligeledes en stigende 𝑅𝑒 og faldende WACC for finansieringsregel 3. I bilag 58 er udviklin-

gen i 𝑅𝑒 og WACC illustreret. 

Alle vores tre finansieringsregler har forskellige 𝑅∗, hvilket gør det svært at sammenligne dem. Finansie-

ringsregel 1 har de største gennemsnitlige ændringer for WACC på -2,93% ved en ændring på 10 procentpo-

int for D/V-ratioen, samt den største samlede ændring på -23,46% i spændet 0-0,9. Det kan konkluderes, at 
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der forekommer forskelle i WACC og 𝑅𝑒, samt deres ændringer, ved brug af de forskellige finansieringsreg-

ler. Denne forskel angiver, at WACC, ud over kapitalstrukturen, er afhængig af hvilket kendskab der er til 

udviklingen i andelen af fremmedkapital, samt hvornår en virksomhed kan rebalancere, men at denne forskel 

er meget lille, hvilket kan indikere, at førnævnte spiller en mindre væsentlig rolle. 

Til sammenligning med ovenstående tre finansieringsregler anvendes følgende metode til udregning af 𝑅𝑒 

ved ændring af total assets/CET1-ratioen (Miles et al., 2013): 

𝑅𝑒 = 𝑅𝑓 + (�̂� + �̂� ∗ 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒) ∗ (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) 

I ovenstående formel er �̂� + �̂� ∗ 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 estimeret via en lineær OLS-regression mellem de årlige 𝛽22 og 

førnævnte ratio for de fire danske SIFI-banker i perioden 2011-2016, som angiver følgende resultat23: 

𝑦𝑖 = 0,52 + 0,017 ∗ 𝛽1 

I ovenstående lineære OLS-regression er 𝑦𝑖 lig 𝛽 for en vilkårlig total assets/CET1-ratio i form af koefficien-

ten 𝛽1. Det skal bemærkes, at vores lineære OLS-regression angiver, at både skæringen og koefficienten er 

signifikant, samt har nogle fornuftige forklaringsgrader (𝑅2 og Adjusted 𝑅2) på 0,29 og 0,25. Den gennem-

snitlige 𝑅𝑓 for perioden 2011-2016 er 1,29% (statbank.dk, d. 04.03.2017). Vi har estimeret markedets risiko-

præmie ud fra vægtning af vores estimat for markedets risikopræmie for perioden 2007-2011 og 2012-2016, 

hvor vores periode udgøres 16,67% af perioden 2007-2011 og 83,33% af perioden 2012-2016. Hermed er 

markedets risikopræmie estimeret via følgende udregning: 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑒𝑡𝑠 𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑝𝑟æ𝑚𝑖𝑒2011−2016 = 

16,67% ∗ 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑒𝑡𝑠 𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑝𝑟æ𝑚𝑖𝑒2007−2011 + 83,33% ∗ 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑒𝑡𝑠 𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑝𝑟æ𝑚𝑖𝑒2012−2016 ⇒ 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑒𝑡𝑠 𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑝𝑟æ𝑚𝑖𝑒2011−2016 = 16,67% ∗ 6,50% + 83,33% ∗ 5,75% = 5,88% 

Idet vi nu har alle værdierne kan vi estimere WACC for vores basecase-scenario, hvor vi først estimerer 𝑅𝑒: 

𝑅𝑒 = 1,29% + (0,52 + 0,017 ∗ 18,46) ∗ 5,88% = 6,14% 

Vi anvender herefter samme metode, som vi anvendte for udregning af markedets risikopræmie, til at esti-

mere 𝑅𝑠 som for perioden 2011-2016 er på 0,83%, hvilket betyder, at vi kan estimere 𝑅𝑑,𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑎𝑡, idet vi 

samtidig kan se, at 𝑇𝑐 gennemsnitligt for perioden er på 24,17%. 

                                                           
22 De årlige 𝛽 er estimeret ved brug af NASDAQ OMX Copenhagen PI som proxy til markedsporteføljen, samt de dag-

lige afkast for denne, og de fire danske SIFI-banker 
23 Se bilag 59 – Lineær OLS-regression af de årlige historiske 𝛽 for 2011-2016 og Total Assets/CET1-ratioen 
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𝑅𝑑,𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑎𝑡 = (𝑅𝑓 + 𝑅𝑠) ∗ (1 − 𝑇𝑐) ⇒ 𝑅𝑑 = (1,29% + 0,83%) ∗ (1 − 24,17%) = 1,61% 

Vi kan herefter estimere vores WACC ud fra den samme formel, som anvendt tidligere. 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝐸

𝑉
∗ 𝑅𝑒 +

𝐷

𝑉
∗ 𝑅𝑑,𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑎𝑡 ⇒ 𝑊𝐴𝐶𝐶 = (

1

18,46
) ∗ 6,14% + (

(18,46 − 1)

18,46
) ∗ 1,61% = 1,86% 

Det kan bemærkes, at vores WACC, estimeret via ovenfor anvendte metode, er meget lav for perioden 2011-

2016. Vores historiske WACC for perioden 2012-2016, som dækker 83,33% af perioden 2011-2016, er på 

2%, hvilket indikerer, at der kan forekomme en relativ lav WACC, hvilket umiddelbart kan skyldes den lave 

𝑅𝑓. Det skal bemærkes, at vi sammenlignet med Miles et al. estimerede model har simplificeret metoden for 

at kunne anvende denne, herunder brugen af vores lineære OLS-regression.  

Idet vi nu har estimeret ændringerne for WACC via de historiske værdier, kan vi estimere indvirkningen på 

BNP. Vi redegjorde tidligere for, at en ændring i WACC på 1% ville påvirke BNP med 0,25%. Denne sam-

menhæng afhænger dog af hvorvidt udlånsrenterne stiger proportionelt med finansieringsomkostningerne, 

hvilket kan diskuteres. Der angives, at banklån typisk udgør 1/3 af finansieringen for virksomheder i Storbri-

tannien, hvilket er højere end for virksomheder i USA, men mindre end for virksomheder i Europa (Miles et 

al., 2013). Det kan derfor antages, at andelen af banklån sandsynligvis udgør mere end 1/3 af virksomheder-

nes finansiering i Danmark, men idet vi ikke har noget konkret estimat på andelen af banklån for virksomhe-

dernes samlede finansiering i Danmark, anvendes 1/3.  

Miles et al. arbejder ud fra et scenario hvor gearingen halveres. Såfremt vi halverer D/V-ratioen i henhold til 

de fire danske SIFI-bankers basecase-scenario, angives der en ændring i WACC på 50,02 bps for finansie-

ringsregel 1, 34,11 bps for finansieringsregel 2 og 33,65 bps for finansieringsregel 3. Ved brug af Miles et al. 

metode får vi en ændring på 15 bps. Ydermere får vi en højere M&M-effekt for de tre finansieringsregler. 

M&M-effekten kan udregnes ved at tage udgangspunkt i et scenario hvor 𝑅𝑒 ikke ændrer sig når der fore-

kommer ændringer i kapitalstrukturen og sammenligner med et scenario, hvori 𝑅𝑒 ændrer sig i henhold til 

gearingen, som M&M angiver. Forskellen på WACC i de to scenarier angiver M&M-effekten. Finansie-

ringsregel 1, 2 og 3 oplever en M&M-effekt på henholdsvis 77,43%, 84,89% og 85,11%, mens vi via Miles 

et al. metode får en M&M-effekt på 39,76%. Det kan umiddelbart vurderes, at M&M-effekten virker meget 

høj for vores tre finansieringsregler, hvorfor vores ændringer i WACC, for de tre finansieringsregler, også er 

større end for Miles et al. metode. Vi kan ud fra ændringerne i WACC estimere indvirkningen på BNP. Så-

fremt det stadig antages, at 1/3 af ændringen i WACC påvirker BNP, grundet forholdet mellem finansierings-

omkostningerne og udlånsrenten, kan vi se, at output falder med følgende for finansieringsregel 1: 



Side 94 af 174 
 

(
∆𝑊𝐴𝐶𝐶

𝐹𝑜𝑟ℎ𝑜𝑙𝑑 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 𝑜𝑔 𝑢𝑑𝑙å𝑛𝑠𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛
) ∗ 𝜎 ∗

𝛼

(𝛼 − 1)

⇔ (
0,50%

3
) ∗ −0,25% = −0,042% 

Hvis vi samtidig antager, ligesom Miles et al., at virksomheder generelt har en WACC på 10%, vil denne 

ændring på -4,2 bps blive -0,42%. Miles et al. anvender en diskonteringsrente på 2,5%, og såfremt vi ligele-

des anvender denne diskonteringsrente, kan vi se at nutidsværdien af faldet i BNP vil være: 

−0,42%

2,5%
= −16,67% 

Ovenstående indvirkning på BNP, udregnet via finansieringsregel 1, virker høj, og det kan diskuteres, hvor-

vidt dette er realistisk, især sammenlignet med BNP indvirkningen påpeget i afsnit 4.8.2, selvom disse ikke 

kan anvendes direkte. Det skal dog påpeges, at scenariet hvori andelen af fremmedkapital halveres, ikke er 

en realistisk repræsentation af hvilken indvirkningen nuværende krav, samt mulige fremtidige burde have. 

Nedenfor i tabel 28 er ændringerne i WACC og indvirkningen på BNP illustreret for de tre finansieringsreg-

ler.  

 

Tabel 28: Oversigt over ændring i WACC og dennes indvirkning på BNP ud fra halvering af D/V- og total assets/CET1-ratioen – egen 
tilvirkning 

Det kan ud fra ovenstående observeres, at finansieringsreglerne angiver et meget stort fald i BNP, mens fal-

det er væsentligt mindre for Miles et al. model, og denne virker derfor mere realistisk.  

Vi påpegede tidligere, at de underliggende variable, som er anvendt til estimering af den historiske WACC, 

vil ændre sig i fremtiden. Det forventes, at 𝑅𝑓 på lang sigt vil stige til et mere normaliseret niveau på 4%, 

hvilket underbygges af prognoserne for perioden 2018-2025 (De Økonomiske Råd, 2016a). Ydermere for-

ventes det i henhold til et teoretisk perspektiv, at 𝛽 vil nærme sig 1, og muligvis antage en værdi som for den 

korrigeret 𝛽 (Koller et al., 2015). Det skal dog påpeges, at 𝛽 i et uendeligt perspektiv burde være 1. Marke-

dets risikopræmie vil være på niveauet 5-6%, ud fra en historisk betragtning. 𝑅𝑠 vil umiddelbart være om-

kring et niveau på 0,5-1%, og det antages, at 𝑇𝑐 vil være 22%. Den fremtidige 𝑅𝑒 og 𝑅𝑑 kan udregnes på føl-

gende måde: 

Ændring i WACC i bps. Ændring i BNP i % NV af ændring i BNP i % med disk. sats på 2,5%

Finansieringsregel 1 50,02 -0,42% -16,67%

Finansieringsregel 2 34,11 -0,28% -11,37%

Finansieringsregel 3 33,65 -0,28% -11,22%

Miles et al. 14,78 -0,12% -4,93%

Note: Ændringen i WACC er regnet via de tre finansieringsregler, samt metoden angivet i Miles et al. (2013). 

           Estimeringerne af ændringen for BNP hviler ydermere på antagelsen om en generel WACC på 10%, samt

           anvendelse af en diskonteringssats på 2,5%.

Kilde: Egne beregninger
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𝑅𝑒 = 4% + 1 ∗ 5,5% = 9,5% 

og  

𝑅𝑑 = (4% + 0,75%) ∗ (1 − 22%) = 3,71% 

Ud fra vores analyse af kapitalstrukturen kunne vi konkludere, at der forekommer en tendens for mere egen-

kapitalfinansiering, hvilket især skyldes de nuværende reguleringer, samt muligt fremtidige. Det antages, at 

vores historiske D/V-ratio vil falde til et niveau omkring 0,80. Dette afhænger dog af de fremsatte målsæt-

ninger, som er angivet i nuværende reguleringer, samt mulige fremtidige reguleringer. Det skal nævnes, at 

danske SIFI-banker på nuværende tidspunkt overholder reguleringerne fra Basel III med en relativ pæn mar-

gin, hvilket kunne indikere, at D/V-ratioen ikke burde ændre sig væsentligt. Vi vurderer dog, grundet den 

faldende trend, at den vil være faldende til førnævnte niveau. Kapitalstrukturen gav indikationer på at være 

afhængig af visse virksomhedsspecifikke faktorer, hvilket vi estimerede i afsnit 4.4, der betyder, at udviklin-

gen i disse muligvis også kan have en indvirkning. Vi kan herigennem estimere vores fremtidige WACC. 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 0,2 ∗ 9,5% + 0,8 ∗ 3,71% = 4,86% 

Vores WACC er højere end samtlige historiske perioder anvendt tidligere, hvilket stemmer fint overens med 

de stigende underliggende variable. Denne mulige ændring i WACC understreger svagheden ved brug af en 

statisk fremgangsmåde, og derfor ikke tager højde for de fremtidige ændringer. 

4.8.7.2. Scenarioanalyse – Skatteskjold 

Det bliver påpeget, at det danske skattesystem favoriserer fremmedkapital, idet der forekommer et skatte-

skjold, hvortil der skrives følgende: ”Skattesystemet favoriserer finansiering med gæld i forhold til egenkapi-

tal. Dermed øger ekstrakrav til egenkapital strukturelt set SIFI’ernes gennemsnitlige fundingomkostninger” 

(Næss-Schmidt & Ringsted, 2013, p. 3). Der skrives ydermere følgende: ”… equity financing is more expen-

sive for example due to distortions in the tax system” (Næss-Schmidt et al., 2016, p. 5). Skatteskjoldet er en 

væsentlig faktor i M&Ms korrektion, som angiver, at denne er medvirkende til hjørneløsninger (Modigliani 

& Miller, 1963). I static trade-off theory nedtones værdien af skatteskjoldet, grundet sammenhængen mellem 

øgede konkursomkostninger og andelen af fremmedkapital (Kraus & Litzenberger, 1973).  

Idet der forekommer en favorisering af fremmedkapital via skattesystemet, giver dette virksomhederne inci-

tament til at øge deres andel af fremmedkapital, såfremt der forekommer stigninger i selskabsskattesatsen. Vi 

fandt i vores egen test af selskabsskattesatsen ingen indikation på sammenhæng med TD/TA-ratioerne i af-

snit 4.3.2.  
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I indeværende afsnit vil vi derfor teste for hvad en ændring i forholdene omkring skatteskjoldet vil betyde, 

for vores WACC, såfremt der ligeledes forekommer ændringer i kapitalstrukturen. Vi anvendte i vores fore-

gående afsnit de tre finansieringsregler, men vi vil i indeværende afsnit kun anvende finansieringsregel 3, ud 

fra påstanden om, at denne er den mest anvendte type i estimering af WACC. Der skrives følgende til dette: 

”Most financial managers use the plain, after-tax WACC, which assumes constant market-value debt ratios 

and therefore assumes rebalancing” (Brealey et al., 2014, p. 495). Der er i 2025-planen blevet fremsat et for-

slag om et ACE-fradrag, hvori der forekommer et skatteskjold for egenkapitalen (Skatteministeriet, 2017). 

Vi tester derfor et scenario, hvori der bliver tilføjet et skatteskjold, ud fra samme forudsætninger som skatte-

skjoldet for fremmedkapitalomkostninger, og under antagelsen om, at virksomhederne anvender finansie-

ringsregel 3. For at kunne tilføje det ekstra skatteelement, skal vi omskrive vores formel for finansieringsre-

gel 3 på følgende måde: 

(1 − 𝑇𝑐) ∗ 𝑅𝑒 = 𝑅∗ + (𝑅∗ − 𝑅𝑑) ∗
𝐷

𝐸
 

Såfremt vi anvender en 𝑅𝑒,𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑎𝑡 kan vi finde  𝑅∗ for de enkelte SIFI-banker ud fra et korrigeret base-

case-scenario. Denne inddragelse af det ekstra skatteelement medfører, at ændringerne i WACC, ved brug af 

finansieringsregel 3, bliver som illustreret af graf 18.  

 

Graf 18: Udvikling i Re og WACC ved brug af finansieringsregel 3, samt tilføjelse af et skatteelement – egen tilvirkning 

Note: Grafen ovenfor illustrere udviklingen i Re og WACC ved ændring af kapitalstrukturen opgjort ud fra Debt/Value-ratioen 

           (D/V-ratioen), samt ved brug af finansieringsregel 3, hvori der tilføjes et skatteelement.
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WACC bliver reduceret, og der kan nu holdes en højere grad af egenkapital til samme omkostninger, hvilket 

umiddelbart burde give incitament til at holde mere egenkapital, samt reducere de mulige påvirkninger på 

BNP. Såfremt vi anvender vores estimerede ændringer i WACC ud fra samme scenario som tidligere, hvori 

D/V-ratioen blev halveret, vil der forekomme en ændring i WACC på 37,18 bps, og hermed en ændring i 

BNP på -12,39%, hvilket er højere end vores ukorrigeret finansieringsregel 3. Disse kan dog ikke sammen-

lignes, idet de grundet det ekstra skatteelement, har et forskelligt basecase-scenario, men vi kan i stedet sam-

menligne med Miles et al. metode. Såfremt vi tilføjer et ekstra skatteelement til denne model, kan vi se at 

indvirkningen på WACC bliver 4 bps frem for 15 bps, og at indvirkningen på BNP falder fra -4,93% til -

1,48%, hvilket stemmer fint overens med vores tese om en lavere BNP indvirkning ved inddragelse af et eks-

tra skatteelement. Vores korrigerede formel for 𝑅𝑒 vil ikke umiddelbart kunne repræsentere ACE-fradraget 

nøjagtigt, idet modellen for ACE-fradraget ikke er færdigudformet samt, at den foreløbige model er mere 

kompleks end fremsat ovenfor.  

4.8.7.3. Studier for inddragelse af ekstra skatteelement 

Der er foretaget et studie af belgiske banker, som opnår et skatteskjold på 𝑅𝑒, sammenlignet med europæiske 

banker, som kun har et traditionelt skatteskjold (Schepens, 2016). Studiet konkluderer, at såfremt der indfø-

res et skatteskjold på 𝑅𝑒, vil bankerne have incitament til at forøge deres andel af egenkapital, hvilket kan 

virke som en effektiv tilføjelse til mulige kapitalkrav. Studiet angiver, at de belgiske banker oplevede en stig-

ning i deres egenkapital-ratio, defineret som total equity/total assets, på 13,5% efter introduktion af et skatte-

skjold. Der skrives følgende om konklusionen af studiet: ”… reducing the relative tax advantage of debt has 

a strong and positive impact on bank equity ratioes” (Schepens, 2016, p. 598). Studiet er muligt, idet de bel-

giske banker fik indført et skatteskjold på 𝑅𝑒 i 2006, hvorefter der er anvendt en difference-in-difference me-

tode til at påvise effekten. Som kontrolbanker anvendes europæiske banker, og forskellen i udviklingen for 

deres equity-ratio kan ses ud fra graf 19.  

 

Graf 19: Udvikling i egenkapital-ratioen for belgiske banker sammenlignet med kontrolbanker i perioden 2002-2007 - Schepens, 
2016, p. 586 
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Der anvendes i studiet data fra Bankscope i perioden 2002-2007, hvor der er anvendt 33 belgiske banker, og 

via en matching procedure er udvalgt 99 europæiske kontrolbanker. Af andre lignende studier har Princen i 

2012 også foretaget en undersøgelse af effekten af et skatteskjold for 𝑅𝑒 for belgiske virksomheder. I studiet 

anvendes der ligeledes en difference-in-difference metode, hvor der som kontrol i stedet for europæiske ban-

ker anvendes virksomheder fra Frankrig for perioden 2001-2007 (Princen, 2012). Studiet ekskluderer banker 

fra sin undersøgelse, hvilket kan gøre studiet problematisk at anvende direkte, men konklusionen er den 

samme, som for Schepens studie, idet der i Princens studie angives, at andelen af fremmedkapital hos de bel-

giske virksomheder falder med 2-7% efter indførelsen af skatteskjoldet på 𝑅𝑒.  

4.8.7.4. ACE-fradrag i Danmark 

I 2025-planen, fremsat af den nuværende regering, er der blevet foreslået et ACE-fradrag, som vil medføre et 

skatteskjold på 𝑅𝑒 i tråd med det, som er blevet indført for de belgiske banker i 2006 og Italien i 2011 (Pro-

duktivitetskommissionen, 2014). Hensigten med forslaget er at afhjælpe den asymmetri, som forekommer i 

det danske skattesystem. Det er planlagt, at ACE-fradraget skal indføres i 2019, og kun skal kunne anvendes 

for nystiftet egenkapital. ACE-fradraget kan udregnes som normalafkastet ganget med virksomhedens skatte-

mæssige egenkapital (ACE-grundlaget) (danskrevision.dk, 02.05.2017). Den endelige model for ACE-fra-

draget skal udformes af Erhvervsbeskatningsudvalget, som skal sikre, at der ikke forekommer problemstillin-

ger i henhold til EU-retten. I tabel 29 kan det samlede forventede mindreprovenu i forbindelse indførelsen af 

ACE-fradraget aflæses.  

 

Tabel 29: Mindreprovenu for BNP ved indførelse af ACE-fradrag – Skatteministeriet, 2017, p. 1 

Til trods for, at ACE-fradraget vil medføre et mindreprovenu, estimeres det, at denne vil løfte væksten med 

12 mia. til og med 2025 (borsen.dk, d. 02.05.2017a). Samtidig bør ACE-fradraget, jf. Schepens, medføre en 

mindre favorisering af fremmedkapital, og herigennem føre til en øget andel af egenkapital. Dette vil være 

medvirkende til, at risikoen for en systemisk bankkrise reduceres. Finansministeriet har forsøgt at kvantifi-

cere effekten af et ACE-fradrag. De angiver her ændringen som ACE-fradraget vil have på usercost (𝑢), som 

kan udregnes via nedenstående formel (Finansministeriet, 2017): 

𝑢 = 𝛿𝐾 + 𝛽 ∗ (𝑖 − 𝜋) + (1 − 𝛽) ∗
𝑖 + 𝜃 − 𝜋 ∗ (1 − 𝜏)

1 − 𝜏
−

𝜏

1 − 𝜏
∗

𝑖 + 𝜃

1 + 𝜃 + 𝛿𝜏
∗ (𝛿𝜏 + 𝜋 − 𝛿𝑘) 
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I ovenstående formel er 𝛿𝐾 afskrivninger på kapitalen, 𝛽 er andelen af fremmedkapital, 𝑖 − 𝜋 er fremmedka-

pitalomkostningerne, 1 − 𝛽 er andelen af egenkapital, 𝜃 er risikopræmien for egenkapitalen, og den samlede 

funktion  
𝑖+𝜃−𝜋∗(1−𝜏)

1−𝜏
  angiver egenkapitalomkostningerne, 𝜏 er selskabsskattesatsen, 𝛿𝜏 er de skattemæssige 

afskrivninger og 𝛿𝑘 er de økonomiske afskrivninger. Herefter er anvendt en CES-produktionsfunktion til at 

udregne indvirkningen af den reducerede 𝑢 på BNP, som ACE-fradraget vil medføre, via følgende formel: 

𝑌 = (𝑢𝐾

1
𝜎 ∗ 𝐾

𝜎−1
𝜎 + 𝑢𝐿

1
𝜎 ∗ 𝐿

𝜎−1
𝜎 )

𝜎
𝜎−1

 

I ovenstående formel angiver 𝑢𝐾 usercost for kapitalen (𝐾), 𝑢𝐿 angiver usercost for arbejdskraft (𝐿) og 𝜎 er 

substitutionselasticiteten mellem 𝐾 og 𝐿. Via ovenstående formel, samt diverse antagelser, estimeres det, at 

såfremt ACE-fradraget implementeres uden restriktioner, vil det, eksklusivt lokaliseringsbeslutning, medføre 

en positiv ændring i BNP på 22,1 mia. kr., mens den inklusivt lokaliseringsbeslutning vil medføre en positiv 

ændring i BNP 27,7 mia. kr. Der lægges loft over normalafkastet på 3%, hvilket betyder, at ACE-fradraget 

vil medføre en stigning i BNP på ca. 16 mia. kr., hvoraf 12 mia. kr., vil blive realiseret frem mod 2025. Fi-

nansministeriet angiver i deres rapport, at deres estimat af ACE-fradragets indvirkning på BNP er særlig føl-

som over for fire parametre: 

1) Substitutionselasticiteten mellem 𝐾 og 𝐿 

2) Andelen af fremmedkapital 

3) Forskellen mellem 𝛿𝜏 og 𝛿𝑘 

4) Andelen af virksomhedens profit som indgår i selskabsskattebasen 

Til trods for Finansministeriets estimater af den positive indvirkning ACE-fradraget vil have, har forslaget 

mødt kritik. De Økonomiske Råd påpeger, at der er en vis usikkerhed i kvantificering af effekterne fra ACE-

fradraget (De Økonomiske Råd, 2016b). Ud over problemstillingen med kvantificering af effekterne fra 

ACE-fradraget, omtales også omfanget af indvirkningen fra ACE-fradraget til at være lille, hvilket Tom 

Ville Jensen, erhvervspolitisk direktør i FSR, udtalte til børsen den 24. oktober 2016: ”Det er kun et fåtal af 

danske virksomheder, der i praksis kan få gavn af ordningen” (borsen.dk, d. 02.05.2017b). Revisionsvirk-

somheden BDO skriver ligeledes følgende omkring ACE-fradraget: ”Fradraget giver en skattelettelse på op 

til 6.600 kr. pr. 1 mio. kr. egenkapital. Der skal derfor en pæn egenkapital til, hvis fradraget virkelig skal 

batte noget. Og det har ikke ret mange mindre virksomheder” (bdo.dk, d. 02.05.2017). Det kan dog vurderes, 

at de danske SIFI-banker har størrelsen til at udnytte effekten af ACE-fradraget, hvilket gør kritikken fra 

Tom Ville Jensen og BDO relativt uaktuel i vores videre analyse, men den påpeger væsentlige problemstil-

linger, især for mindre banker. 
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4.8.7.5. Konkursomkostninger og risiko for systemisk bankkrise 

Vi fandt i afsnit 4.8.7.1, at der forekom et fald i BNP, såfremt bankerne skulle holde mere egenkapital via 

estimering af ændringerne i WACC. Denne indvirkning inddrager ikke konkursomkostninger og fordelen 

ved en reduceret risiko for en systemisk bankkrise. Dette betyder, at vores estimater sandsynligvis ikke giver 

det fulde billede, men derimod et meget negativt billede, af mere egenkapitalfinansiering for de fire danske 

SIFI-banker.  

Det kan diskuteres, hvorvidt konkursomkostninger er relevante at inddrage for de danske SIFI-banker, ud fra 

princippet om to-big-to-fail, skabt af den implicitte statsgaranti (Jensen, 2014). Der er dog i de senere år ble-

vet arbejdet hen imod en reducering af den implicitte statsgaranti, hvilket betyder, at konkursomkostninger 

muligvis på sigt vil blive mere relevante for banker. Disse vurderes dog stadig at være lave for danske SIFI-

banker, grundet deres vigtighed for samfundet. Vi kunne ydermere konkludere, at risikoen for konkurs er ek-

sponentielt faldende i henhold til andelen af CET1 til RWA, og at de danske SIFI-banker er relativt velkapi-

taliserede, og herigennem har en lav risiko for konkurs på nuværende tidspunkt. 

4.8.8. Konklusion af finansieringsomkostninger 

Vi kunne konkludere, at der forekom en sammenhæng mellem 𝑅𝑒 og 𝑅𝑑, som betød, at en øget andel af 

egenkapital ville medføre en reduktion i 𝑅𝑑. Det blev samtidig konkluderet, at en øget andel af egenkapital 

for de fire danske SIFI-banker umiddelbart vil betyde en stigning i finansieringsomkostningerne. Indvirknin-

gen på BNP blev diskuteret, og det kunne konkluderes, at en stigning i finansieringsomkostningerne umid-

delbart ville have en negativ indvirkning på BNP. Den negative indvirkning blev dog opvejet af en reduceret 

risiko for en systemisk bankkrise, der på lang sigt, ville medføre en positiv indvirkning på BNP. I estimering 

af den historiske 𝑅𝑒 og 𝑅𝑑 kunne vi se, at der forekom differencer i henhold til estimater foretaget af Bloom-

berg. Ydermere kunne vi også se en difference i estimering af WACC, samt i kapitalstrukturen. Idet der ind-

går mange variable til estimering af 𝑅𝑒 og 𝑅𝑑 var det umiddelbart svært at konkludere på hvor forskellen op-

stod. Det kunne dog for 𝑅𝑒 konkluderes, at forskellen muligvis kunne skyldes en meget lav 𝑅𝑓 ud fra et hi-

storisk niveau. Undervejs blev der foretaget følsomhedsanalyser, som angav, at vores estimater, som forven-

tet, indeholdte en vis form for følsomhed i henhold til ændringer i de underliggende variable. Vi foretog en 

scenarioanalyse hvori vi på baggrund af historiske estimater foretog en estimering af ændringerne i WACC, 

og herunder indvirkningen på BNP. 𝑅𝑒 og WACC udviklede sig som angivet i M&Ms korrektion, idet vi 

ikke tog højde for konkursomkostninger, samt ikke inddrog den reducerede risiko for bankkrise i vores esti-

mering af BNP påvirkningen. Vi foretog også estimeringer af ændringer i WACC, såfremt vi inddrog et eks-

tra skatteelement, hvor vi kunne se, at dette medførte en reduceret WACC samt, via Miles et al. metode, en 

lavere indvirkning på BNP. Ud over vores egne estimater for indvirkningen på BNP, har Finansministeriet 

forsøgt at estimere effekten af et ACE-fradrag på BNP, hvori de kunne konkludere, at der ville forekomme 
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en positiv indvirkning på 12 mia. kr. frem mod 2025. Denne estimering blev dog kritiseret af De Økonomi-

ske Råd, som påpeger problemstillinger ved estimeringen af effekten fra ACE-fradraget. Ud fra vores egne 

estimeringer, samt studier foretaget af Schepens og Princen for henholdsvis belgiske banker og virksomhe-

der, kan det konkluderes, at ACE-fradraget, ud over den mulige positive indvirkning på BNP, vil give banker 

incitament til at optage mere egenkapital, og herigennem reducere risikoen for en systemisk bankkrise.   

5. Diskussion 

Der vil i indeværende afsnit foretages en diskussion af anvendte metoder og resultater anvendt og fundet i 

vores afhandling. Dette vil give læseren en forståelse for hvilke svagheder, samt usikkerhed, der forekommer 

i vores konklusioner.  

Der blev redegjort for banker, herunder deres rolle i samfundet, forretningsmodel og unikke forhold. Vi an-

gav, at danske og svenske SIFI-banker var sammenlignelige og at svenske SIFI-banker derfor kunne anven-

des som peer group. Det skal dog påpeges, at svenske SIFI-banker er større end danske, samt havde et væ-

sentlig højere nettoresultat. Vi sammenlignede kun visse virksomhedsspecifikke faktorer, hvilket kan betyde, 

at der kan være faktorer, som ikke er blevet afdækket og undersøgt, som kunne angive, at brugen af svenske 

SIFI-banker som peer group ikke er mulig. Den anvendte undersøgelse af Pedersen et al., som angav makro-

økonomiske og virksomhedsspecifikke ligheder, er også relativ gammel, hvilket betyder, at det kan diskute-

res hvorvidt der er forekommet væsentlige ændringer, og gør undersøgelsen uanvendelig. En dybere makro-

økonomisk og virksomhedsspecifik analyse af danske og svenske SIFI-banker ville have styrket vores grund-

lag for at anvende disse som peer group.  

Vi analyserede udviklingen af kapitalstrukturen på tværs af lande og sektorer, hvortil vi anvendte TD/TA- og 

D/E-ratioer, samt en TL/TD-ratio. Ligesom Frank & Goyal angiver afhænger analysen af definitionen af 

hvordan andelen af fremmedkapitalen opgøres, herunder om den samlede andel anvendes eller kun den lang-

sigtede. Ydermere blev det påpeget, at det skal vurderes, om der skal anvendes bogførte værdier eller mar-

kedsværdier. Vores anvendte korrektionsmetode blev inspireret af Gropp & Heiders studie fra 2009, hvilket 

betyder, at vi med rimelighed kan antage, at denne metode er korrekt, og herigennem anvendelig. Vi angiver, 

at vi på baggrund af Frank & Goyal, anvender samme metode til at korrigere for manglende data, ved at eks-

ludere virksomheder, som ikke har data for hele undersøgelsesperioden. Det kan diskuteres hvorvidt en an-

den korrektionsmetode for denne problemstilling kunne være anvendt, så flere virksomheder kunne inddra-

ges. Ud fra vores resultater kunne vi se, at amerikanske banker havde en meget lav gearing, målt ud fra 

TD/TA- og D/E-ratioen, sammenlignet med europæiske, danske og svenske banker. Ydermere kunne vi se, 

at sektoren banks havde en meget lav TD/TA-ratio sammenlignet med healthcare og industrial. Disse resulta-

ter kan give anledning til diskussion, og en mere dybdegående analyse kapitalstrukturen, for de forskellige 
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lande og sektorer, kunne muligvis have givet en bedre forståelse af førnævnte resultater. Ydermere ville an-

vendelse af flere ratioer have givet en bedre forståelse af resultaterne for de danske SIFI-banker. 

På baggrund af forskellene i kapitalstrukturen foretog vi test af makroøkonomiske og virksomhedsspecifikke 

faktorer. Vi anvendte lineære og multiple OLS-regressioner i vores test af disse faktorer og det kan diskute-

res hvorvidt disse overholder de angivne forudsætninger, herunder især antagelsen om normalfordeling. 

Ydermere var der væsentlige indikationer på multikollinaritet, der ligeledes medfører en usikkerhed i vores 

konklusioner.  

Vores undersøgelse af traditionelle kapitalstrukturteoriers forklaringsgrad blev hovedsageligt foretaget via 

tidligere studier, samt ved at drage sammenligninger til vores resultater fra vores test af makroøkonomiske 

og virksomhedsspecifikke faktorer. Det kan diskuteres hvorvidt studierne er brugbare idet de undersøger for 

andre perioder, andre lande og ofte har ekskluderet finansielle virksomheder. Mere anvendelige studier ville 

have styrket vores konklusion, for hvorvidt de traditionelle kapitalstrukturteorier har nogen form for forkla-

ringsgrad i henhold til danske SIFI-banker. En mere direkte test udført af os selv ville ydermere have givet 

en mere entydig konklusion på førnævnte.  

I vores undersøgelse af behovet for regulering undersøgte vi kun hvordan danske SIFI-banker lå i henhold til 

de nuværende Basel III krav. Vi havde kun fokus på kapitalkravene, hvilket betød, at søjle II og III i Basel III 

kravene ikke er undersøgt. En tilføjelse af disse ville give et større indblik i de danske SIFI-bankers kapital-

strukturstrategi. Ydermere ville en mere dybdegående undersøgelse af de skærpede krav for de svenske SIFI-

banker i forhold til de danske SIFI-banker have styrket vores konklusion, samt givet en mere dybdegående 

forståelse, idet de svenske SIFI-banker anvendes som benchmark og peer group. 

I vores estimering af finansieringsomkostningerne for danske SIFI-banker i perioden 2002-2016, samt de en-

kelte delperioder, anvendte vi til estimering af egenkapitalomkostningerne CAPM. Der forekom kritik af 

denne model ud fra et teoretisk og empirisk grundlag, hvilket indirekte medfører en vis form usikkerhed til 

vores estimeringer. Vi kunne konkludere, at estimaterne for egenkapitalomkostningerne for perioderne 2002-

2006 og 2007-2011 umiddelbart stemte fint overnes med vores forventninger, men at resultaterne for perio-

den 2012-2016 var meget lave, hvilket også kom til udtryk via en sammenligning med Bloombergs estimater 

for samme periode. Ydermere forekom der en vis usikkerhed for de underliggende variable. Ved estimering 

af WACC, for de førnævnte perioder, forekom der ligeledes en meget lav værdi for perioden 2012-2016.  

Ved estimering af ændringerne i WACC, ved en ændring i kapitalstrukturen, anvendte vi tre finansierings-

regler, som krævede, at der forekom en fast sats for fremmedkapitalomkostningerne, samt skat. Denne anta-

gelse, samt den manglende inddragelse af konkursomkostninger betød, at WACC var faldende såfremt der 

blev optaget mere fremmedkapital, hvilket umiddelbart er i tråd med M&Ms korrektion, men at vores esti-

merede WACC grundet de førnævnte omstændigheder virker delvist urealistisk. En mere fleksibel model 
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ville have givet et mere realistisk bud på udviklingen i WACC ved en ændring i kapitalstrukturen. Estimerin-

gen af ændringerne i BNP blev udført på baggrund af en fremsat model af Miles et al. I førnævnte model 

blev der foretaget visse antagelser, der bygger på tidligere studier. Disse studier er, ligesom Miles et al., in-

ternationale studier, og det kan diskuteres hvorvidt disse er gældende for Danmark. De estimerede indvirk-

ninger på BNP, ved brug af de tre finansieringsregler, virker urealistisk høje, men relativt rimelige ved brug 

af Miles et al. metode.  

I vores estimering af effekterne ved inddragelse af et skatteskjold på egenkapitalomkostningerne, blev 

samme metoder anvendt til at estimere påvirkningen på BNP, hvilket betød, at denne undersøgelse ligeledes 

har samme svagheder som førnævnte scenarioanalyse af WACC og BNP. I vurderingen af nettogevinsten af 

ACE-fradraget blev studier og rapporter anvendt. ACE-fradraget er dog ikke færdigudviklet, hvilket betyder, 

at studierne og rapporterne bygger på væsentlige antagelser.   

Det skal bemærkes, at der i vores afhandling forekommer væsentlige svagheder, men at disse oftest er en 

selvfølge ud fra vores antagelser og afgrænsninger. Det skal understreges, at vi finder vores resultater retvi-

sende inden for afhandlingens omfang, men at vi samtidig er klar over hvilke svagheder der forekommer. 

6. Konklusion 

Der vil i dette afsnit blive foretaget en samlet konklusion på baggrund af vores redegørelser, analyser og un-

dersøgelser foretaget i denne afhandling. Dette vil give læseren et samlet overblik over de endelige konklusi-

oner, samt en klar besvarelse af vores problemformulering med tilhørende undersøgelsesspørgsmål. 

Vi kunne konkludere, at de danske SIFI-banker har en lav grad af egenkapital, idet der forekommer en impli-

cit statsgaranti grundet deres centrale rolle for samfundet. Ydermere har de en forretningsmodel, der afhæn-

ger af en høj gearing, herunder en lav grad af egenkapital. Samtidig kunne det konkluderes, at finansiering 

via fremmedkapital er væsentligt billigere end finansiering via egenkapital. Til hvorvidt danske SIFI-banker 

har en lav grad af egenkapital kan det konkluderes, at de har en væsentlig lavere grad af egenkapital sam-

menlignet med visse lande, men at svenske SIFI-banker har en lavere grad af egenkapital for perioden 2002-

2016. Danske SIFI-banker havde dog en væsentlig lavere grad af egenkapital sammenlignet med andre ud-

valgte danske sektorer i perioden 2002-2016. Ydermere kunne vi konkludere, at der forekom forskellige kon-

klusioner ud fra spørgsmålet omkring graden af egenkapital i henhold til hvilken værdi denne var opgjort til, 

herunder bogført værdi og markedsværdi, samt hvilke ratioer, der anvendes.  

Ud fra vores test af makroøkonomiske og virksomhedsspecifikke faktorer, samt undersøgelse af forklarings-

grad for de traditionelle kapitalstrukturteorier, kan det konkluderes, at der ikke er nogen indikationer på, at 

makroøkonomiske faktorer har en indvirkning på valg af kapitalstruktur, mens visse virksomhedsspecifikke 
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faktorer kan have en indvirkning. Det kunne konkluderes, at især skatteskjoldets og konkursomkostningernes 

indvirkning på kapitalstruktur er væsentlige elementer, som blev fremsat i de traditionelle kapitalstrukturteo-

rier, samt holdninger til hvilken finansieringskilde som var at foretrække. Elementer af de traditionelle kapi-

talstrukturteorier, herunder de virksomhedsspecifikke faktorer, giver indikationer på, at de påvirker valget af 

kapitalstruktur, men kommer ikke med nogen entydig konklusion, hvorfor vi konkluderer, at de traditionelle 

kapitalstrukturteorier ikke umiddelbart er den primære forklaringsfaktor for danske SIFI-bankers valg af ka-

pitalstruktur. Vi konkluderer i stedet, at reguleringerne i større grad er med til at påvirke valget af kapital-

struktur for de danske SIFI-banker, samt det faktum at fremmedkapital er billigere end egenkapital. 

Vi kunne via vores undersøgelse af nuværende reguleringer, herunder Basel III og de skærpede SIFI-krav, og 

danske SIFI-bankers position hertil, konkludere, at disse var velkapitaliseret, idet disse lå væsentligt over ka-

pitalkravene. Ydermere kunne vi konkludere, at de danske SIFI-banker oplevede en forskel i forhold til sven-

ske SIFI-banker, som vi anvendte som benchmark for velkapitaliserede banker, hvor de danske SIFI-banker 

var mindre velkapitaliseret, men at denne forskel vurderes til at være inden for et rimeligt spænd. Vi kunne 

samtidig, ud fra tidligere studier og undersøgelser konkludere, at de danske SIFI-banker har en lille risiko for 

at gå konkurs på baggrund af deres nuværende niveau for egentlig kernekapital, og at der umiddelbart ikke er 

et behov for yderligere reguleringer på nuværende tidspunkt.  

Ud fra vores analyse af finansieringsomkostningerne samt de samfundsøkonomiske effekter, kunne det kon-

kluderes, at en stigning i kapitalkravene ved indførelse af nye reguleringer, umiddelbart ville medføre et fald 

i BNP, men at der var indikationer på, at der kunne forekomme en nettogevinst ud fra tidligere studier. Vi 

konkluderer samtidig, at der vil være fare for overregulering, og de fleste af de anvendte studier tager ud-

gangspunkt i indførelsen af Basel III kravene, som var nødvendig grundet den utilstrækkelige regulering i 

Basel II. Vi konkluderer i stedet, at såfremt der skal foretages yderligere regulering, skal denne forekomme 

via andre typer end kapitalkrav, og disse kunne f.eks. være indførelse af et ACE-fradrag. 

7. Perspektivering 

Vi undersøgte i vores afhandling hvorfor der forekom en lav grad af egenkapital hos danske SIFI-banker, 

samt om der burde foretages yderligere reguleringer af førnævnte. Ydermere undersøgte vi hvilke faktorer, 

herunder traditionelle kapitalstrukturteorier, som kunne forklare og påvirke valget af kapitalstruktur, samt 

hvorvidt danske banker var velkapitaliseret i henhold til nuværende reguleringer.  

Vores afhandling bidrager med viden omkring hvad der påvirker valget af kapitalstruktur, samt giver svar på 

hvad yderligere reguleringer kan betyde. Vores metode bygger på tidligere studier, men vi har inddraget ny 

data, samt undersøgt for nyere perioder, hvilket betyder, at vi især har kunne undersøge effekten af finanskri-
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sen mere dybdegående. For Danmark er der ikke udført særligt mange studier, for hvad de nuværende regu-

leringer har betydet, og kommer til at betyde, når de er fuldt indfaset i 2019, samt hvad yderligere regulerin-

ger vil betyde. Vi har derfor bidraget til at producere ny viden.  

Vi undersøgte hvilke faktorer og traditionelle kapitalstrukturteorier, som kunne forklare og påvirke valget af 

kapitalstruktur. Et alternativ til dette ville være at forsøge at definere eller opstille en teori, som ud fra empi-

riske test, skulle kunne forklare valget af kapitalstruktur. Ydermere ville en dybere undersøgelse af brugbar-

heden af traditionelle kapitalstrukturteorier i henhold til banker, være en interessant tilføjelse.  

Vi har i vores afhandling undersøgt hvorvidt der skal foretages yderligere reguleringer, ud fra hvorvidt der 

forekom en optimal kapitalstruktur for de danske SIFI-banker, set fra samfundets perspektiv. Hermed menes 

at den optimale kapitalstruktur er defineret ud fra hvordan den marginale påvirkning af BNP er, og ikke 

hvornår WACC er mindst eller de danske SIFI-bankers virksomhedsværdi er størst. Et alternativ til vores un-

dersøgelse ville være at fokusere udelukkende på den optimale kapitalstruktur, set fra bankernes synspunkt, 

og herigennem undersøge hvorvidt højere kapitalkrav er med til at påvirke denne. Dette er dog delvist gjort i 

vores afhandling, selvom dette ikke har været i fokus. Der kunne i undersøgelsen af den optimale kapital-

struktur, set fra bankernes synsvinkel, have været inddraget diverse studier, samt modeller og metoder, som 

kunne angive hvorvidt denne kunne udregnes og estimeres.   

I vores konklusion af hvorvidt der skulle foretages yderligere reguleringer forholdte vi os umiddelbart kun til 

de nuværende reguleringer, og hvorvidt disse var tilstrækkelige. Basel komiteen har dog allerede nu fremsat 

planer til Basel IV, der skal fungere som en videreudvikling af Basel III (pwc.com, d. 07.05.2017). Selvom 

denne ikke er vedtaget endnu, kunne en undersøgelse af de fremsatte forslag og ændringer være interessant. 

Man ville herigennem kunne komme med et mere præcist estimat på hvorvidt disse nye reguleringer ville 

medføre en nettogevinst, samt kunne redegøre for hvilke svagheder, der har været i Basel III. Ydermere ville 

en dybdegående undersøgelse af alternative reguleringer være en væsentlig tilføjelse. Vi undersøgte i vores 

afhandling hvilken effekt en tilføjelse af et skatteskjold for egenkapitalomkostninger ville have, og herigen-

nem forsøgte at afdække hvilken effekt en indførelse af et ACE-fradrag ville have, som er foreslået i 2025-

planen. I vores undersøgelse blev der dog opstillet en relativt simplificeret model for inddragelse af et skatte-

skjold på egenkapitalomkostningerne, og en mere dybdegående model, som bygger på forudsætningerne af 

det foreslåede ACE-fradrag, ville styrke en videre undersøgelse. Samtidig ville en undersøgelse af andre po-

litiske tiltag end regulering via kapitalkrav kunne blive undersøgt, samt en undersøgelse af de mere bløde 

dele af Basel III, såsom søjle II og III. 

 Selvom vi i indeværende afsnit har redegjort for yderligere undersøgelser, skal det understreges, at vi har 

været afgrænset af afhandlingens omfang, samt ikke kunne inddrage ovenstående uden at overskride besva-

relsen af vores problemformulering. 
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9. Bilag  

Bilag 1 – S&P 500 Banks 

 

Følgende amerikanske banker er fjernet fra S&P 500 Banks på grund af manglende data: 

- Citizens Financial Group 

Kilde: Datastream 
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Bilag 2 – Udvikling i S&P 500 

  

Kilde: finance.yahoo.com, d. 21.04.2017  
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Bilag 3 – Euro STOXX Banks  

 

Følgende europæiske banker er fjernet fra Euro STOXX Banks på grund af manglende data: 

- Caixabank 

- ABN Amro Group 

- Bankia 

- Raiffeisen Bank International 

- Unione Di Banche Italian 

- Finecobank SPA 

Kilde: Datastream 
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Bilag 4 – Udvikling i NASDAQ OMX Copenhagen 20 

 

Kilde: nasdaqomxnordic.com, d. 21.04.2017   
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Bilag 5 – Opsummering af TD/TA- og D/E-ratioer for amerikanske, europæiske, danske 

og svenske banker 

 

Kilde: Bloomberg og Datastream, samt egen tilvirkning  

Ratioer Gns. Max. værdi Min. værdi Fald i perioden

Danske SIFI-banker

  BV TD/TA 0,39 0,44 0,35 -5,38%

  MV TD/TA 0,38 0,43 0,31 -5,74%

  BV D/E 8,77 10,37 7,07 -36,89%

  MV D/E 8,29 21,25 4,33 -23,01%

Svenske SIFI-banker

  BV TD/TA 0,47 0,51 0,43 -8,76%

  MV TD/TA 0,46 0,50 0,42 -10,80%

  BV D/E 10,70 12,93 7,99 -28,50%

  MV D/E 8,47 24,85 4,96 -45,08%

Amerikanske banker

  BV TD/TA 0,17 0,23 0,12 -44,36%

  MV TD/TA 0,17 0,23 0,12 -40,87%

  BV D/E 1,94 3,34 1,16 -56,93%

  MV D/E 1,67 4,73 0,92 -38,34%

Europæiske banker

  BV TD/TA 0,34 0,40 0,26 -30,80%

  MV TD/TA 0,34 0,39 0,26 -27,02%

  BV D/E 7,32 9,50 4,39 -53,85%

  MV D/E 9,31 17,45 4,82 -10,71%
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Bilag 6 – NASDAQ OMX Copenhagen Banks 

 

Følgende europæiske banker er fjernet fra NASDAQ OMX Copenhagen Banks på grund af manglende data: 

- Danske Bank 

- Jyske Bank 

- Sydbank 

- Nordea 

- Danske Andelskassers 

- Banknordik 

- Djurslands Bank 

- Fynske Bank 

- Jutlander Bank 

- Kreditbanken 

- Nordjyske Bank 

- Sparkassen Sjælland-Fyn 

Kilde: Datastream 
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Bilag 7 – NASDAQ OMX Copenhagen Healthcare 

 

Følgende europæiske banker er fjernet fra NASDAQ OMX Copenhagen Healthcare på grund af manglende 

data: 

- Christian Hansen Holding 

- Chemometec 

- Neurosearch 

- Veloxis Pharmaceuticals 

- Zealand Pharma 

- Onxeo 

Kilde: Datastream 
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Bilag 8 – NASDAQ OMX Copenhagen Industrial 

 

Følgende europæiske banker er fjernet fra NASDAQ OMX Copenhagen Industrial på grund af manglende 

data: 

- AP Møller Mærsk 

- ISS  

- Nets 

- Dalhoff Larsen & Horneman 

- Erria 

- Monberg & Thorsen 

- Rias 

- Rovsing 

- G4S 

Kilde: Datastream 

  



Side 124 af 174 
 

Bilag 9 – Opsummering af TD/TA- og D/E-ratioerne for sektorerne banks, healthcare, 

industrial og de danske SIFI-banker 

 

Kilde: Bloomberg og Datastream, samt egen tilvirkning 

 

  

Ratioer Gns. Max. værdi Min. værdi Fald i perioden

Danske SIFI-banker

  BV TD/TA 0,39 0,44 0,35 -5,38%

  MV TD/TA 0,38 0,43 0,31 -5,74%

  BV D/E 8,77 10,37 7,07 -36,89%

  MV D/E 8,29 21,25 4,33 -23,01%

Banks

  BV TD/TA 0,14 0,22 0,05 -55,51%

  MV TD/TA 0,14 0,22 0,05 -56,00%

  BV D/E 1,63 2,57 0,50 -58,95%

  MV D/E 2,70 10,14 0,74 -43,33%

Healthcare

  BV TD/TA 0,21 0,60 0,12 -36,67%

  MV TD/TA 0,08 0,13 0,04 -65,81%

  BV D/E 0,39 0,79 -0,79 -50,66%

  MV D/E 0,11 0,25 0,05 -78,36%

Industrial

  BV TD/TA 0,22 0,25 0,19 -26,27%

  MV TD/TA 0,20 0,28 0,14 -46,60%

  BV D/E 0,71 1,43 0,49 26,67%

  MV D/E 0,91 2,47 0,27 -37,21%
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Bilag 10: Udviklingen i den risikofri rente i perioden 2002-2016 

  

Kilde: statbank.dk, d. 04.03.2017, samt egen tilvirkning 

 

  

Note: Grafen illustrerer udviklingen i den risikofri rente i perioden 2002-2016.

Kilde: statbank.dk
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Bilag 11 – Lineær OLS-regression mellem BV TD/TA-ratio og selskabsskattesats (JMP-

output) 

 

 

 

 

Kilde: Bloomberg (JMP brugt til beregning), samt egen tilvirkning 
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Bilag 12 – Lineær OLS-regression mellem BV TD/TA-ratio og den risikofri rente (JMP-

output) 

 

 

Kilde: Bloomberg (JMP brugt til beregning), samt egen tilvirkning 
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Bilag 13 – Lineær OLS-regression mellem BV TD/TA-ratio og ændring i inflation (JMP-

output) 

 

Kilde: Bloomberg (JMP brugt til beregning), samt egen tilvirkning 
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Bilag 14 – Lineær OLS-regression mellem BV TD/TA-ratio og ændring i BNP (JMP-out-

put) 

 

Kilde: Bloomberg (JMP brugt til beregning), samt egen tilvirkning 
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Bilag 15 – Lineær OLS-regression mellem BV TD/TA-ratio og ændring i NASDAQ OMX 

Copenhagen PI (JMP-output) 

 

Kilde: Bloomberg (JMP brugt til beregning), samt egen tilvirkning 
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Bilag 16 – Lineær OLS-regression mellem MV TD/TA-ratio og selskabsskattesatsen 

(JMP-output) 

 

 

Kilde: Bloomberg (JMP brugt til beregning), samt egen tilvirkning 
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Bilag 17 – Lineær OLS-regression mellem MV TD/TA-ratio og den risikofri rente (JMP-

output) 

 

 

Kilde: Bloomberg (JMP brugt til beregning), samt egen tilvirkning 
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Bilag 18 – Lineær OLS-regression mellem MV TD/TA-ratio og ændring i inflation (JMP-

output) 

 

Kilde: Bloomberg (JMP brugt til beregning), samt egen tilvirkning 
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Bilag 19 – Lineær OLS-regression mellem MV TD/TA-ratio og ændring i BNP (JMP-out-

put) 

 

Kilde: Bloomberg (JMP brugt til beregning), samt egen tilvirkning 
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Bilag 20 – Lineær OLS-regression mellem MV TD/TA-ratio og ændring i NASDAQ OMX 

Copenhagen PI (JMP-output) 

 

Kilde: Bloomberg (JMP brugt til beregning), samt egen tilvirkning 
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Bilag 21 – Multipel OLS-regression mellem BV TD/TA-ratio og makroøkonomiske fakto-

rer (JMP-output) 

 

Kilde: Bloomberg (JMP brugt til beregning), samt egen tilvirkning 
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Bilag 22 – Multipel OLS-regression mellem MV TD/TA-ratio og makroøkonomiske fak-

torer (JMP-output) 

 

Kilde: Bloomberg (JMP brugt til beregning), samt egen tilvirkning 
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Bilag 23 – Korrelations matrix for BV TD/TA-ratio og makroøkonomiske faktorer (JMP-

output)  

 

Kilde: Bloomberg (JMP brugt til beregning), samt egen tilvirkning 
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Bilag 24 – Korrelations matrix for MV TD/TA-ratio og makroøkonomiske faktorer 

(JMP-output)  

 

Kilde: Bloomberg (JMP brugt til beregning), samt egen tilvirkning 
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Bilag 25 – Nettoresultat for danske og svenske SIFI-banker i perioden 2002-2016 

 

Kilde: Bloomberg 

  

Danske Bank Nordea (DK) Jyske Bank Sydbank Gns.

Nettoresultat Nettoresultat Nettoresultat Nettoresultat Nettoresultat

2002 8.242 6.591 511 414 3.940

2003 9.286 11.073 1.284 672 5.579

2004 9.289 15.438 1.402 750 6.720

2005 12.818 16.864 1.692 936 8.077

2006 13.557 23.459 2.107 1.514 10.159

2007 14.813 23.254 1.715 1.710 10.373

2008 1.011 19.915 973 606 5.626

2009 4.486 17.252 462 717 5.729

2010 3.947 19.633 755 411 6.187

2011 2.463 19.518 330 316 5.657

2012 5.697 22.930 783 529 7.484

2013 7.253 23.166 1.709 261 8.097

2014 12.841 25.898 476 1.115 10.082

2015 16.797 27.861 2.499 1.148 12.076

2016 18.265 27.081 3.093 1.472 12.478

Handelsbanken Nordea Swedbank SEB Gns.

Nettoresultat Nettoresultat Nettoresultat Nettoresultat Nettoresultat

2002 5.907 6.591 3.368 4.314 5.045

2003 6.611 11.073 5.167 4.646 6.874

2004 8.040 15.438 7.467 6.005 9.237

2005 9.125 16.864 9.538 6.745 10.568

2006 10.585 23.459 8.772 10.163 13.245

2007 12.491 23.254 9.663 10.969 14.094

2008 9.410 19.915 8.445 7.789 11.389

2009 7.174 17.252 -6.451 2.565 5.135

2010 8.447 19.633 6.191 7.264 10.384

2011 10.034 19.518 10.356 9.898 12.451

2012 11.995 22.930 12.437 11.152 14.629

2013 12.218 23.166 12.096 12.686 15.041

2014 12.406 25.898 13.497 14.042 16.461

2015 12.919 27.861 13.025 13.887 16.923

2016 12.115 27.081 14.036 13.362 16.648
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Bilag 26 – EBIT for danske og svenske SIFI-banker i perioden 2002-2016 

 

Kilde: Bloomberg 

  

Danske Bank Nordea (DK) Jyske Bank Sydbank Gns.

EBIT EBIT EBIT EBIT EBIT

2002 10.035 12.484 1.195 609 6.081

2003 10.158 12.158 1.603 1.039 6.239

2004 12.275 17.782 1.763 985 8.201

2005 16.897 22.170 2.205 1.312 10.646

2006 17.951 27.838 2.803 2.048 12.660

2007 19.021 28.603 2.272 2.220 13.029

2008 2.012 25.149 1.262 794 7.304

2009 4.467 22.539 737 975 7.179

2010 6.366 26.608 982 556 8.628

2011 4.080 26.114 608 378 7.795

2012 8.373 29.373 837 614 9.799

2013 9.705 30.108 2.295 169 10.569

2014 7.862 31.974 3.051 1.320 11.052

2015 17.271 34.795 3.204 1.468 14.185

2016 24.416 33.601 3.906 1.867 15.947

Handelsbanken Nordea Swedbank SEB Gns.

EBIT EBIT EBIT EBIT EBIT

2002 8.170 12.484 6.033 5.137 7.956

2003 9.200 12.158 7.891 5.713 8.740

2004 10.965 17.782 8.327 8.143 11.304

2005 12.527 22.170 11.810 8.962 13.867

2006 13.754 27.838 11.321 12.512 16.356

2007 11.783 28.603 12.213 13.605 16.551

2008 11.617 25.149 11.410 9.620 14.449

2009 9.615 22.539 -7.247 3.051 6.990

2010 11.532 26.608 7.291 8.677 13.527

2011 13.638 26.114 12.094 12.299 16.036

2012 14.629 29.373 15.970 12.162 18.034

2013 15.590 30.108 15.956 15.617 19.317

2014 15.728 31.974 16.426 19.113 20.810

2015 16.310 34.795 15.552 16.582 20.810

2016 16.213 33.601 16.753 11.525 19.523
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Bilag 27 – Virksomhedsstørrelse for danske og svenske SIFI-banker i perioden 2002-

2016 

 

Kilde: Bloomberg  

Danske Bank Nordea (DK) Jyske Bank Sydbank Gns.

Virksomhedsstørrelse Virksomhedsstørrelse Virksomhedsstørrelse Virksomhedsstørrelse Virksomhedsstørrelse

2002 1.750.821 1.854.487 153.153 66.733 956.298

2003 1.825.148 1.954.949 116.417 73.253 992.442

2004 2.052.507 2.083.088 125.173 78.576 1.084.836

2005 2.432.045 2.429.095 141.330 98.913 1.275.346

2006 2.739.361 2.586.505 160.656 114.758 1.400.320

2007 3.349.530 2.900.615 214.279 135.387 1.649.953

2008 3.543.974 3.528.972 236.848 155.986 1.866.445

2009 3.098.477 3.776.314 224.510 157.821 1.814.281

2010 3.213.886 4.329.313 244.114 150.843 1.984.539

2011 3.424.403 5.323.786 270.220 153.441 2.292.963

2012 3.484.949 4.984.961 258.247 152.713 2.220.217

2013 3.227.057 4.703.029 262.004 147.892 2.084.996

2014 3.453.015 4.983.581 541.679 152.316 2.282.648

2015 3.292.878 4.827.637 543.399 142.742 2.201.664

2016 3.483.670 4.577.556 586.703 146.686 2.198.654

Handelsbanken Nordea Swedbank SEB Gns.

Virksomhedsstørrelse Virksomhedsstørrelse Virksomhedsstørrelse Virksomhedsstørrelse Virksomhedsstørrelse

2002 1.041.268 1.854.487 780.435 1.011.598 1.171.947

2003 1.036.798 1.954.949 824.479 1.052.377 1.217.151

2004 1.086.077 2.083.088 843.169 1.325.071 1.334.351

2005 1.253.837 2.429.095 950.233 1.498.940 1.533.026

2006 1.478.678 2.586.505 1.117.669 1.597.991 1.695.211

2007 1.468.780 2.900.615 1.270.193 1.851.959 1.872.887

2008 1.466.121 3.528.972 1.230.395 1.705.123 1.982.653

2009 1.540.073 3.776.314 1.302.003 1.674.564 2.073.239

2010 1.785.749 4.329.313 1.422.676 1.807.550 2.336.322

2011 2.045.668 5.323.786 1.547.829 1.966.499 2.720.945

2012 2.072.102 4.984.961 1.605.269 2.132.515 2.698.712

2013 2.091.939 4.703.029 1.535.750 2.092.034 2.605.688

2014 2.222.032 4.983.581 1.673.459 2.083.638 2.740.678

2015 2.048.722 4.827.637 1.745.510 2.027.465 2.662.334

2016 2.038.539 4.577.556 1.671.282 2.033.159 2.580.134
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Bilag 28 – Korrigeret virksomhedsstørrelse for danske og svenske SIFI-banker i perio-

den 2002-2016 

 

Kilde: Bloomberg  

Danske Bank Nordea (DK) Jyske Bank Sydbank Gns.

Korrigeret virksomhedsstørrelse Korrigeret virksomhedsstørrelse Korrigeret virksomhedsstørrelse Korrigeret virksomhedsstørrelse Korrigeret virksomhedsstørrelse

2002 1.774.500 1.857.292 153.712 66.831 963.084

2003 1.858.792 1.993.788 119.502 74.926 1.011.752

2004 2.091.091 2.139.874 130.397 149.372 1.127.683

2005 2.496.711 2.502.455 151.376 104.249 1.313.698

2006 2.815.991 2.698.672 173.833 127.019 1.453.879

2007 3.381.857 2.994.503 225.804 142.730 1.686.223

2008 3.481.619 3.493.118 232.638 152.946 1.840.080

2009 3.079.256 3.822.573 225.136 158.530 1.821.374

2010 3.208.085 4.391.956 247.543 152.423 2.000.002

2011 3.366.241 5.309.086 265.544 150.441 2.272.828

2012 3.442.761 4.992.807 253.839 149.950 2.209.839

2013 3.205.852 4.779.368 265.407 148.209 2.099.709

2014 3.473.605 5.051.405 543.830 154.957 2.305.949

2015 3.324.126 4.901.444 542.905 147.137 2.228.903

2016 3.531.731 4.653.829 585.663 150.164 2.230.346

Handelsbanken Nordea Swedbank SEB Gns.

Korrigeret virksomhedsstørrelse Korrigeret virksomhedsstørrelse Korrigeret virksomhedsstørrelse Korrigeret virksomhedsstørrelse Korrigeret virksomhedsstørrelse

2002 1.064.286 1.857.292 793.283 1.015.798 1.182.665

2003 1.073.890 1.993.788 851.431 1.072.792 1.247.975

2004 1.134.361 2.139.874 876.732 1.357.019 1.376.996

2005 1.304.343 2.502.455 995.644 1.543.094 1.586.384

2006 1.532.419 2.698.672 1.173.921 1.664.402 1.767.353

2007 1.511.884 2.994.503 1.290.973 1.881.341 1.919.675

2008 1.468.563 3.493.118 1.187.373 1.676.650 1.956.426

2009 1.572.133 3.822.573 1.299.450 1.672.995 2.091.788

2010 1.823.522 4.391.956 1.437.395 1.827.240 2.370.028

2011 2.061.030 5.309.086 1.536.981 1.954.324 2.715.355

2012 2.109.665 4.992.807 1.620.459 2.142.737 2.716.417

2013 2.167.313 4.779.368 1.610.757 2.144.285 2.675.431

2014 2.305.824 5.051.405 1.750.971 2.149.384 2.814.396

2015 2.119.426 4.901.444 1.813.465 2.070.748 2.726.271

2016 2.123.689 4.653.829 1.760.641 2.084.574 2.655.683
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Bilag 29 – Market-to-book assets for danske og svenske SIFI-banker i perioden 2002-

2016 

 

Kilde: Bloomberg  

Danske Bank Nordea (DK) Jyske Bank Sydbank Gns.

Market-to-book assets Market-to-book assets Market-to-book assets Market-to-book assets Market-to-book assets

2002 1,01 1,00 1,00 1,00 1,01

2003 1,02 1,02 1,03 1,02 1,02

2004 1,02 1,03 1,04 1,90 1,25

2005 1,03 1,03 1,07 1,05 1,05

2006 1,03 1,04 1,08 1,11 1,07

2007 1,01 1,03 1,05 1,05 1,04

2008 0,98 0,99 0,98 0,98 0,98

2009 0,99 1,01 1,00 1,00 1,00

2010 1,00 1,01 1,01 1,01 1,01

2011 0,98 1,00 0,98 0,98 0,99

2012 0,99 1,00 0,98 0,98 0,99

2013 0,99 1,02 1,01 1,00 1,01

2014 1,01 1,01 1,00 1,02 1,01

2015 1,01 1,02 1,00 1,03 1,01

2016 1,01 1,02 1,00 1,02 1,01

Handelsbanken Nordea Swedbank SEB Gns.

Market-to-book assets Market-to-book assets Market-to-book assets Market-to-book assets Market-to-book assets

2002 1,02 1,00 1,02 1,00 1,01

2003 1,04 1,02 1,03 1,02 1,03

2004 1,04 1,03 1,04 1,02 1,03

2005 1,04 1,03 1,05 1,03 1,04

2006 1,04 1,04 1,05 1,04 1,04

2007 1,03 1,03 1,02 1,02 1,02

2008 1,00 0,99 0,97 0,98 0,98

2009 1,02 1,01 1,00 1,00 1,01

2010 1,02 1,01 1,01 1,01 1,01

2011 1,01 1,00 0,99 0,99 1,00

2012 1,02 1,00 1,01 1,00 1,01

2013 1,04 1,02 1,05 1,02 1,03

2014 1,04 1,01 1,05 1,03 1,03

2015 1,03 1,02 1,04 1,02 1,03

2016 1,04 1,02 1,05 1,03 1,03



Side 145 af 174 
 

Bilag 30 – Lineær OLS-regression mellem BV TD/TA-ratio og faktoren profitabilitet, 

herunder nettoresultat (JMP-output) 

 

Kilde: Bloomberg (JMP brugt til beregning), samt egen tilvirkning 
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Bilag 31 – Lineær OLS-regression mellem BV TD/TA-ratio og faktoren profitabilitet, 

herunder EBIT (JMP-output) 

 

Kilde: Bloomberg (JMP brugt til beregning), samt egen tilvirkning 
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Bilag 32 – Lineær OLS-regression mellem BV TD/TA-ratio og faktoren virksomheds-

størrelse, herunder total assets (JMP-output) 

 

Kilde: Bloomberg (JMP brugt til beregning), samt egen tilvirkning 
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Bilag 33 – Lineær OLS-regression mellem BV TD/TA-ratio og ratioen for markedsværdi-

til-bogført værdi for aktiverne (JMP-output) 

 

Kilde: Bloomberg (JMP brugt til beregning), samt egen tilvirkning 
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Bilag 34 – Lineær OLS-regression mellem MV TD/TA-ratio og faktoren profitabilitet, 

herunder nettoresultat (JMP-output) 

 

Kilde: Bloomberg (JMP brugt til beregning), samt egen tilvirkning 
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Bilag 35 – Lineær OLS-regression mellem MV TD/TA-ratio og faktoren profitabilitet, 

herunder EBIT (JMP-output) 

 

Kilde: Bloomberg (JMP brugt til beregning), samt egen tilvirkning 
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Bilag 36 – Lineær OLS-regression mellem MV TD/TA-ratio og faktoren virksomheds-

størrelse, herunder total assets (JMP-output) 

 

Kilde: Bloomberg (JMP brugt til beregning), samt egen tilvirkning 
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Bilag 37 – Lineær OLS-regression mellem BV TD/TA-ratio og ratioen for markedsværdi-

til-bogført værdi for aktiverne (JMP-output) 

 

Kilde: Bloomberg (JMP brugt til beregning), samt egen tilvirkning 
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Bilag 38 – Multipel OLS-regression mellem BV TD/TA-ratio og virksomhedsspecifikke 

faktorer (med nettoresultat som faktoren profitabilitet) (JMP-output) 

 

Kilde: Bloomberg (JMP brugt til beregning), samt egen tilvirkning 
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Bilag 39 – Multipel OLS-regression mellem BV TD/TA-ratio og virksomhedsspecifikke 

faktorer (med EBIT som faktoren profitabilitet) (JMP-output) 

 

Kilde: Bloomberg (JMP brugt til beregning), samt egen tilvirkning 
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Bilag 40 – Multipel OLS-regression mellem MV TD/TA-ratio og virksomhedsspecifikke 

faktorer (med nettoresultat som faktoren profitabilitet) (JMP-output) 

 

Kilde: Bloomberg (JMP brugt til beregning), samt egen tilvirkning 
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Bilag 41 – Multipel OLS-regression mellem MV TD/TA-ratio og virksomhedsspecifikke 

faktorer (med EBIT som faktoren profitabilitet) (JMP-output) 

 

Kilde: Bloomberg (JMP brugt til beregning), samt egen tilvirkning 
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Bilag 42 – Korrelations matrix for BV TD/TA-ratio og virksomhedsspecifikke faktorer 

(JMP-output)  

 

 

Kilde: Bloomberg (JMP brugt til beregning), samt egen tilvirkning 
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Bilag 43 – Korrelations matrix for MV TD/TA-ratio og virksomhedsspecifikke faktorer 

(JMP-output)  

 

 

Kilde: Bloomberg (JMP brugt til beregning), samt egen tilvirkning 
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Bilag 44 – Beholdning af egentlig kernekapital for de fire svenske SIFI-banker i perio-

den 2014-2016 

 

Kilde: Bloomberg og egen tilvirkning 

  

Note: Ovenstående graf angiver de fire svenske SIFi-bankers beholdning af egentlig kernekapital 

           i perioden 2014-2016. Ydermere er Basel-kravet, som er indfaset fuldt i 2019, indsat. 

Kilde: Bloomberg
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Bilag 45 – Beholdning af kapital inkl. hybrid kernekapital for de fire svenske SIFI-ban-

ker i perioden 2014-2016 

 

Kilde: Bloomberg og egen tilvirkning  

 

  

Note: Ovenstående graf angiver de fire svenske SIFI-bankers beholdning af kapital, inkl. hybrid

           kernekapital, i perioden 2014-2016. Ydermere er Basel-kravet, som er indfaset fuldt i 2019, indsat. 

Kilde: Bloomberg
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Bilag 46 – Beholdning af samlet kapital for de fire svenske SIFI-banker i perioden 2014-

2016 

 

Kilde: Bloomberg og egen tilvirkning  

  

Note: Ovenstående graf angiver de fire svenske SIFI-bankers beholdning af kapital, inkl. supplerende

           kapital, i perioden 2014-2016. Ydermere er Basel-kravet, som er indfaset fuldt i 2019, indsat. 

Kilde: Bloomberg
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Bilag 47 – LCR for de fire svenske SIFI-banker i perioden 2014-2016  

 

Kilde: Bloomberg og egen tilvirkning  

  

Note: Ovenstående graf angiver de fire svenske SIFI-bankers likviditetsoverdækning i perioden

           2014-2016. Ydermere er Basel-kravet, som er indfaset fuldt i 2019, indsat. 

Kilde: Bloomberg
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Bilag 48 – Gennemsnitlig beholdning af egentlig kernekapital for danske og svenske 

SIFI-banker i perioden 2014-2016 

 

Kilde: Bloomberg og egen tilvirkning 

 

  

Note: Ovenstående graf angiver gennemsnittet af egentlig kernekapial  for danske og svenseke

            SIFI-banker i perioden 2014-2016, samt dertilhørende Basel-krav, som er indfaset fuldt i 2019. 

Kilde: Bloomberg
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Bilag 49 – Gennemsnitlig beholdning af kapital inkl. hybrid kernekapital for danske og 

svenske SIFI-banker i perioden 2014-2016 

 

Kilde: Bloomberg og egen tilvirkning 

 

  

Note: Ovenstående graf angiver gennemsnittet af kapital, hvor hydrid kernekapital medtages,  

            for danske og svenseke SIFI-banker i perioden 2014-2016, samt dertilhørende Basel-krav,  

            som er indfaset fuldt i 2019.

Kilde: Bloomberg
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Bilag 50 – Gennemsnitlig beholdning af samlet kapital for danske og svenske SIFI-ban-

ker i perioden 2014-2016 

 

Kilde: Bloomberg og egen tilvirkning 

  

Note: Ovenstående graf angiver gennemsnittet af kapital, hvor supplerende kapital medtages,  

            for danske og svenseke SIFI-banker i perioden 2014-2016, samt dertilhørende Basel-krav,  

            som er indfaset fuldt i 2019.

Kilde: Bloomberg
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Bilag 51 – Gennemsnitlig LCR for danske og svenske SIFI-banker i perioden 2014-2016  

 

Kilde: Bloomberg og egen tilvirkning 

  

Note: Ovenstående graf angiver gennemsnittet af LCR  for danske og svenseke SIFI-banker i perioden

            2014-2016, samt dertilhørende Basel-krav, som er indfaset fuldt i 2019. 

Kilde: Bloomberg
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Bilag 52 – Betaværdier estimeret af Danmarks Nationalbank for de fire danske SIFI-

banker 

 

Kilde: Danmarks Nationalbank, 2016, p. 50  
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Bilag 53 –Egenkapitalomkostningerne estimeret af Danmarks Nationalbank for de fire 

danske SIFI-banker 

 

Kilde: Danmarks Nationalbank, 2016, p. 49 
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Bilag 54 – Danske Banks kreditvurdering 1989-2016 

 

Kilde: danskebank.com, d. 15.04.2017 
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Bilag 55 – Eksempel på udregning af fremmedkapitalomkostninger for Danske Bank fo-

retaget af Bloomberg, samt de effektive selskabsskattesatser i perioden 2007-2011 

 

 

Kilde: Bloomberg og egen tilvirkning 

  

Effective Tax Rate 2007 2008 2009 2010 2011

Danske Bank 22,98% 53,52% 63,97% 43,19% 59,02%

Nordea 19,39% 21,32% 24,62% 26,82% 25,74%

Jyske Bank 23,66% 23,48% 21,04% 24,55% 17,97%

Sydbank 24,24% 25,28% 21,74% 26,34% 37,54%

Gns. 22,57% 30,90% 32,84% 30,23% 35,07%

Note: De effektive selskabsskattesatser for de fire danske SIFI-banker er

              hentet fra Bloomberg. 

Kilde: Bloomberg
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Bilag 56 – Ratingfordel for danske SIFI-banker 

 

Kilde: Næss-Schmidt & Ringsted, 2013, p. 8  
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Bilag 57 – Gennemsnitlig udvikling i 𝑹𝒆 og WACC ved ændring af kapitalstrukturen for 

de fire danske SIFI-banker ved anvendelse af finansieringsregel 2 

 

Kilde: Egen tilvirkning  
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Bilag 58 – Gennemsnitlig udvikling i 𝑹𝒆 og WACC ved ændring af kapitalstrukturen for 

de fire danske SIFI-banker ved anvendelse af finansieringsregel 3 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Bilag 59 – Lineær OLS-regression af de årlige historiske 𝜷 for 2011-2016 og Total As-

sets/CET1-ratioen 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Bankscope (JMP brugt til beregning), samt egen tilvirkning 

 

 


