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Markedsbaserede solvensmål for banker – en diskussion 

 

Anders Grosen og Johannes Raaballe  

 

I diskussionen af markedsbaserede solvensmål for banker finder vi, at det er vigtigt at 

relatere bankens markedsopgjorte egenkapitalmæssige styrke til den markedsopgjorte 

risiko på bankens aktiver – i praksis bankens udlån. Højere risiko på bankens aktiver stiller 

tilsvarende højere krav til bankens markedsopgjorte egenkapital. Det er blot udtryk for et 

ældgammelt princip i risikostyring. 

I artiklen bringer vi også en rangliste for de danske børsnoterede bankers soliditet ultimo 

2015 baseret på MSolvens-målet. Listen viser, at der aktuelt er finansiel stabilitet i den 

danske banksektor, om end godt en håndfuld mindre banker stadig er truede. 

Vi håber, at den enkelte bank vil følge vores anbefaling om til enhver tid at stræbe efter at 

have en MSolvens på mindst 4 standardafvigelser. Det vil sikre finansiel stabilitet for den 

enkelte bank og dermed finansiel stabilitet i den danske banksektor.1    

 

I seneste nummer af Finans/Invest præsenterede Johannes Raaballe (2016) et nyt 

markedsbaseret solvensmål MSolvens, der ikke alene gav et varsel om, at problemer kunne 

være under opsejling i den danske banksektor 4-5 år før den danske bankkrise, men også op 

til og under krisen kunne identificere de banker, der var i problemer – dog med undtagelse 

af én bank. 

 

I dette nummer af Finans/Invest viser Grinderslev og Kristiansen (2016a, se også 2016b), at 

det markedsbaserede SRISK mål var en god indikator for hvilke banker, der var i 

vanskeligheder og behøvede statslige kapitalindskud under bankkrisen i 2009. 

 

Formålet med denne artikel er at inspirere til yderligere debat om markedsbaserede mål, 

der under den seneste bankkrise har dokumenteret deres værdi i modsætning til de 

officielle regnskabsbaserede solvens- og risikomål. Men hvilke markedsbaserede mål er de 

mest velegnede? Hvilke emner indenfor området er ikke tilstrækkeligt belyst/ 

dokumenteret? Det er denne debat, som vi ønsker at fremme.  

 

I artiklen sammenligner og diskuterer vi forskellige markedsbaserede solvens- og risikomål 

med fokus på MSolvens og SRISK, men også relationen til andre markedsbaserede mål 

diskuteres. 

                                                           
1 Tak til Ken L. Bechmann og Tom Engsted for kommentarer og diskussion af artiklen. 
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Desuden præsenteres en rangliste for danske børsnoterede bankers robusthed målt ved 

MSolvens. Formålet med at bringe ranglisten er, at den dels giver os lejlighed til at diskutere 

nogle metodemæssige problemstillinger i forbindelse med markedsbaserede mål, dels at 

den giver os lejlighed til at komme med en anbefaling om, at den enkelte bank til enhver tid 

stræber efter at have en MSolvens på mindst 4 standardafvigelser. Vi håber også, at det 

konkrete udgangspunkt kan sikre, at debatten fortsætter.  

 

Endelig knyttes et par kommentarer til debatten i kølvandet på offentliggørelsen af 

MSolvens for børsnoterede danske banker i seneste nummer af Finans/Invest. 

 

 

Metode 

 

Den markedsopgjorte egenkapitalprocent, MEK%, beregnes ved: 

 

(1a):   
t

t
t

diPassiverMarkedsvær

taldiEgenkapiMarkedsvær
MEK % . 

 

Som en tilnærmelse beregnes markedsværdien af passiverne typisk som markedsværdien af 

egenkapitalen (aktierne) tillagt den bogførte værdi af øvrige passiver. Vi diskuterer senere 

denne problemstilling. 

 

Haldane (2011) og andre noterede allerede efter første del af finanskrisen, at de 

traditionelle regnskabsbaserede solvens- og soliditetsmål for banker såsom det officielle 

solvensmål og den bogførte egenkapitalprocent (defineret som bogført egenkapital 

divideret med bogførte passiver) stort set ikke reagerede på, at man stod midt i en 

finanskrise. Derimod reagerede den markedsopgjorte egenkapitalprocent kraftigt. Samme 

forhold observeres af Raaballe (2016) for danske banker. 

 

Acharya m.fl. (2012) og Brownlees og Engle (2016) bygger på denne observation og tager os 

et skridt videre. De spørger: Hvordan vil den enkelte banks forventede markedsopgjorte 

egenkapitalprocent se ud om eksempelvis et halvt år, hvis aktiemarkedsindekset falder med 

40% eller mere over dette halve år? Forfatterne sætter så at sige den markedsopgjorte 

egenkapitalprocent under stress ved hjælp af en forbrænder. Mere formelt definerer de 

svaret på dette spørgsmål som SRISK: 

 

(1b):    %40|% 1,1  

I

tttt RMEKESRISK , 
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hvor  E  angiver forventet værdi, og I

ttR 1,   er afkastet på et aktieindeks over perioden t til 

t+1 – som i Grinderslev og Kristiansen (2016a) er sat til et halvt år. Hvis den forventede 

markedsopgjorte egenkapitalprocent ( tSRISK )2 er lavere end eksempelvis 3%, siges banken 

at være i kapitalmangel. I modsat fald er bankens kapital tilstrækkelig. 

 

Ovenstående er den metodemæssige baggrund i Grinderslev og Kristiansens (2016a) 

interessante undersøgelse af danske banker. Teknisk set er det ikke helt enkelt at beregne 

udtrykket (1b) i modsætning til udtrykket (1a). I næste afsnit afbilder vi MEK% ud fra såvel 

(1a) som (1b) med henblik på at skønne over hvor meget ekstra potentiale, der er i (1b). 

 

MSolvens beregnes ved: 

 

(2):   
tA

t
t

MEK
MSolvens

,

%


 , 

 

hvor tA,  er standardafvigelsen opgjort på årsbasis (til tid t) af de procentvise ændringer i 

markedsværdien af bankens aktiver, altså i praksis primært usikkerheden på bankens udlån. 

MSolvens tager således også udgangspunkt i bankens egenkapitalmæssige styrke defineret 

ved den markedsopgjorte egenkapitalprocent (1a), men relaterer så at sige 

egenkapitalbehovet direkte til hvor meget risiko, der er på bankens aktiver. Er den årlige 

risiko på bankens aktiver eksempelvis blot på 1%, er der alene behov for en markedsopgjort 

egenkapitalprocent (MEK%) på mindst 3%. Men er den årlige risiko på aktiverne på 3%, er 

der behov for en markedsopgjort egenkapitalprocent på mindst 9%. Både det officielle 

solvensmål og MSolvens er parallelle i den forstand, at de begge relaterer bankens 

egenkapitalbehov til risikoen på bankens aktiver. Den afgørende forskel består i, at det 

officielle solvensmål er baseret på bogførte værdier, hvorimod MSolvens er baseret på 

markedsværdier. For yderligere afklaring af begreber, diskussion og anvendelse af MSolvens 

henvises til Raaballe (2016). 

 

I de to følgende afsnit sammenlignes SRISK’s og MSolvens’ evne til at måle en banks 

kapitalmangel illustreret ved udviklingen i de respektive mål for henholdsvis Danske Bank, 

Jyske Bank og Sydbank i perioden 2005-2015. Det overordnede sigte er at illustrere 

betydningen af bankaktivernes risiko for bankernes soliditet.  

 

Der ses i næste afsnit på kapitalmangel målt ved hjælp af SRISK og den markedsopgjorte 

egenkapitalprocent, MEK%.  

                                                           
2 I (1b) er SRISK angivet i procent. Ved at gange denne værdi af SRISK med Markedsværdien af Passiverne fås 
SRISK målt i kroner. Det er sidstnævnte formulering af SRISK som Grinderslev og Kristiansen (2016) tager 
udgangspunkt i. Vi har valgt den ”procentvise formulering ” af SRISK, da vi i denne artikel blandt andet 
diskuterer Grinderslev og Kristiansens (2016) Figur 1, der er baseret på den ”procentvise formulering” af SRISK.   
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Kapitalmangel målt ved hjælp af SRISK og MEK% 

 

Baseret på Grinderslev og Kristiansens (2016a) beregninger af SRISK for Danske Bank, Jyske 

Bank og Sydbank (deres Figur 1) har vi i Figur 1 afbildet SRISK – 3 pct., der svarer til 

kapitalmangel i deres model. Til sammenligning er udviklingen i MEK% – 3 pct. for de tre 

banker ligeledes illustreret i Figur 1. 

 

 

Figur 1: Kapitalmangel målt ved SRISK – 3 pct. og MEK% – 3 pct. for Danske Bank, Jyske 

Bank og Sydbank

 
Note: SRISK dataserierne starter først i 2005. MEK% er defineret som markedsværdien af egenkapitalen 

(aktierne) divideret med markedsværdien af passiverne. SRISK er defineret som den forventede værdi af MEK% 

om et halvt år givet, at markedsindekset falder med mindst 40% over dette halve år.  

  

Man kan hæfte sig ved flere ting i Figur 1.  

 

For det første er SRISK – 3 pct. og MEK% – 3 pct. stort set parallelle med en forskydning i 

størrelsesordenen et procentpoint for hver af de tre banker – for Sydbanks vedkommende 
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dog med en større forskydning ultimo 2007 og i første del af 2008. Altså er MEK% en god og 

enkel tilnærmelse til SRISK for de tre banker.3 

 

For det andet er Jyske Bank og Sydbank målt ved MEK% og SRISK langt mere solide end 

Danske Bank op til den danske bankkrise. For det tredje er Sydbank langt mere solid end 

Danske Bank og Jyske Bank ultimo 2015. 

 

For det fjerde ser man af Figur 1, at Danske Bank var i alvorlig kapitalmangel ultimo 2008, 

hvorimod Jyske Bank og Sydbank blot var i borderline kapitalmangel på samme tidspunkt. 

 

Endelig indikerer Figur 1, at Danske Bank kommer langsommere ud af bankkrisen end de to 

andre banker. 

 

I det følgende afsnit argumenteres for, at den umiddelbare fortolkning af Figur 1 på nogle 

punkter skal tages med et vist forbehold, idet der hverken i SRISK eller MEK% er taget højde 

for, hvor risikable den enkelte banks aktiver er. 

 

Overordnet kan vi ud fra Figur 1 konkludere dels, at der for de tre banker ikke er den store 

forskel på, om man ser på MEK% eller SRISK dels, at begge mål, når vi ser på helårstal, først 

ultimo 2007 indikerer, at noget alvorligt kunne være under opsejling for de tre banker. 

 

MSolvens for Danske Bank, Jyske Bank og Sydbank 

 

I Figur 2 har vi afbildet MSolvens for ovennævnte tre banker. I Raaballe (2016) defineres en 

bank som værende i risiko (R), hvis bankens MSolvens er lavere end 1,64 standardafvigelser. Vi 

bruger denne definition i dette afsnit og fratrækker derfor 1,64 i den enkelte banks MSolvens. 

Hvis resultatet heraf er under nul, har banken kapitalmangel og er i risikozonen (R).4 

 

Vi hæfter os ved flere ting i Figur 2 (sammenlign venligst med Figur 1). For det første er de tre 

banker stort set lige solide målt ved MSolvens op til den danske bankkrise. Godt nok havde 

Jyske Bank og Sydbank en langt højere markedsopgjort egenkapitalprocent op til bankkrisen, 

men Danske Bank havde en tilsvarende lavere risiko på dens aktiver, hvilket afspejler, at 

Danske Bank også er en stor realkreditforretning, hvor risikoen er langt lavere. 

                                                           
3 Som følge af blandt andet dette resultat har vi indtil videre valgt ikke at sætte MSolvens under stress ved 
hjælp af en forbrænder som fra MEK% til SRISK. Det vil endvidere være lidt mere kompliceret at sætte 
MSolvens under stress, idet der her skal betinges af såvel udviklingen i et aktieindeks som et generelt mål for 
volatilitet. 
4 Hvis en bank har en MSolvens på 1,64 standardafvigelser er der en sandsynlighed på 5% vurderet ud fra en 
normalfordeling for, at banken i løbet af det næste år taber så mange af sine aktiver, at bankens 
markedsopgjorte egenkapital er tabt. Det er en for optimistisk vurdering, da bankens gevinst og tab på 
aktiverne har tykkere haler end normalfordelingen. For yderligere illustration og diskussion henvises til 
Raaballe (2016). 
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Figur 2: MSolvens – 1,64 standardafvigelser for Danske Bank, Jyske Bank og Sydbank 

 

Note: MSolvens er defineret som den markedsopgjorte egenkapitalprocent divideret med standardafvigelsen 

opgjort på årsbasis af de procentvise ændringer i markedsværdien af aktiverne. 

 

For det andet, og i samme boldgade, bemærker vi, at de tre banker er stort set lige solide målt 

ved MSolvens ved udgangen af 2015. I den forbindelse er det interessant at bemærke, at 

Danske Bank og Jyske Bank har markedsopgjorte egenkapitalprocenter i størrelsesordenen 5% 

og Sydbank i størrelsesordenen knap 11% (læseren bedes huske at lægge 3% til tallene i Figur 

1, hvis der afstemmes med denne). Grunden til, at Danske Bank og Jyske Bank alligevel ender i 

samme niveau som Sydbank målt ved MSolvens, er, at risikoen på Danske Banks og Jyske 

Banks aktiver i dag er meget lavere end Sydbanks. 

 

For det tredje ser vi, at alle tre banker var i alvorlig kapitalmangel ultimo 2008. Men Jyske 

Bank og Sydbank kommer sig hurtigere. Vi ser også, at Danske Bank var i kapitalmangel helt 

frem til ultimo 2011. 

 

Endelig ser vi, at MSolvens ultimo 2006 indikerer, at noget alvorligt kunne være under 

opsejling for de tre banker. Dette er, jævnfør Raaballe (2016), 3 år senere end for de øvrige 

bankers vedkommende. 

 

Dette sidste forhold er særegent for de tre store bankers vedkommende og er til 

sammenligning illustreret for de overlevende bankers vedkommende i Figur 3, der afbilder 

MSolvens (ligevægtet) for de 23 danske børsnoterede banker, der overlevede bankkrisen. 

Heraf ses (se venligst kurven for MSolvens – de to andre kurver anvendes og kommenteres 
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senere), at der allerede ultimo 2003 indikeres, at noget alvorligt kunne være undervejs i den 

danske banksektor. Set ud fra en finansiel stabilitetssynsvinkel er det uheldigt, at dette 

varsel for de store bankers vedkommende først kommer ultimo 2006.   

 

Figur 3: MSolvens, markedsopgjort egenkapitalprocent og aktivernes volatilitet for de 

overlevende banker 

 
Note: Tallene er opgjort ligevægtede. MEK% er defineret som markedsværdien af egenkapitalen (aktierne) 

divideret med markedsværdien af passiverne. MSolvens er defineret som den markedsopgjorte 

egenkapitalprocent divideret med aktivernes volatilitet. Aktivernes volatilitet er standardafvigelsen opgjort på 

årsbasis af de procentvise ændringer i aktiverne. MEK% og aktivernes volatilitet måles på venstre akse. Øvrige 

variable måles på højre akse. Populationen udgøres af de 23 banker, der overlevede bankkrisen. 

 

Af Figur 1 og 2 ser vi, at udviklingen i MEK% og MSolvens i perioden 2000-2005 har været 

væsentlig forskellig for de tre store bankers vedkommende (og for de øvrige bankers 

vedkommende, jævnfør Figur 3). Udviklingen i Jyske Banks og Sydbanks MSolvens er i denne 

periode drevet af udviklingen i MEK%. Modsat har udviklingen i Danske Banks MEK% været 

meget begrænset, hvilket afspejler, at Danske Bank i perioden udloddede 44,8 mia. kr. til 

sine aktionærer – fordelt med 26,8 mia. kr. i udbytter og 18,0 mia. kr. i aktietilbagekøb. 

Forklaringen på udviklingen i Danske Banks MSolvens skal findes i udviklingen i volatiliteten i 

Danske Banks aktiver. Inden Danske Bank overtog RD (med virkning fra 1. januar 2001) var 

volatiliteten på Danske Banks aktiver i størrelsesordenen 2,5%. Efter at Danske Bank også 

var blevet realkreditinstitut, faldt Danske Banks aktivvolatilitet til at udgøre ca. 0,8% i 2004. 

Efter købet af de irske banker og ekspansionen i Norden steg Danske Banks aktivvolatilitet til 
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ca. 1,3% inden den danske bankkrise. Risikomæssigt kan vi altså tale om ”tre Danske 

Banker” i det korte åremål fra 2000 til 2007. Risikomæssigt er det Danske Bank anno 2004, 

der er mest sammenlignelig med dagens udgave af Danske Bank, idet de irske banker er 

solgt fra.  

 

 

Måleproblemer – og hvilken metode? 

 

Hvis en bank er i risiko, er det ikke retvisende at opgøre markedsværdien af bankens 

passiver som summen af markedsværdien af bankens aktier og den bogførte værdi af 

bankens øvrige passiver. I så fald er markedsværdien af bankens øvrige passiver, særligt de 

efterstillede kapitalindskud, nemlig lavere end de bogførte værdier. 

 

Dette er eksemplificeret for Danske Banks vedkommende i Figur 4. Man ser, at Danske 

Banks kapitalindskud i kriseårene prisfastsættes til væsentligt under pari, og at disse indskud 

bærer en væsentlig risiko. Dette giver to måleproblemer i relation til markedsopgjorte mål, 

hvis der, eksempelvis som følge af datafremskaffelsesproblemer, ikke tages hensyn hertil. 

Det bevirker da, at markedsopgjorte mål som MEK% og SRISK opgøres for lavt. Men der er 

formentlig kun tale om en beskeden effekt, da de risikable kapitalindskud blot udgør en 

mindre andel af de samlede øvrige passiver. 

 

 

Figur 4: Kursudvikling for fastforrentede efterstillede kapitalindskud i Danske Bank 1. 

januar 2000 til 1. januar 2016 

 
Note: Der er i undersøgelsesperioden identificeret 24 kapitalindskud i Danske Bank. De 24 obligationer er 

udvalgt på baggrund af 2 kriterier: For det første at Bloomberg har registreret en pris på obligationen, og for 

det andet at det har været muligt at lokalisere obligationen i Danske Banks regnskaber. 
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Kilde: Hovedopgave under udarbejdelse af Emil Snede Andersen og Jacob Kjær Bahlke ved Institut for 

Økonomi, Aarhus Universitet. 

 

Problemet er større i forbindelse med estimeringen af risikoen på bankens aktiver, der 

opgøres ud fra risikoen på bankens passiver. Tages der således ikke hensyn til risikoen på 

bankens efterstillede kapitalindskud, måles der for lav en risiko på bankens passiver og 

dermed også på dens aktiver. Og som vi ser af Danske Bank eksemplet, er dette 

måleproblem størst, når man har mest brug for en ”korrekt” opgørelse af risikoen på 

bankens aktiver. Hos Raaballe (2016), der ikke havde adgang til data vedrørende de 

efterstillede kapitalindskud, tages der på ad hoc-basis hensyn til denne problemstilling. Det 

vil selvfølgelig være bedre at have disse data. Men intet er perfekt. Der findes typisk ikke 

(pålidelige) prisdata på alle bankers efterstillede kapitalindskud til alle tidspunkter. I Danske 

Bank eksemplet findes der eksempelvis ikke prisdata på Danske Banks statslige hybride 

kernekapitalindskud på 26 mia. kr. De var ikke på markedet, men lå hos Finansministeriet.5 

 

En anden og teoretisk elegant vej til at finde et estimat på såvel aktivernes markedsværdi 

som volatilitet for en børsnoteret virksomhed er at opfatte aktien som en option på 

virksomhedens aktiver.  

 

Det teoretiske udgangspunkt for en sådan modellering er Merton (1974 og 1990). I parentes 

bemærket indgår denne modellering som standard i Moodys KMV (Kealhofer, McQuown og 

Vasicek) model, der primært anvendes af banker til at vurdere børsnoterede selskabers 

risiko for konkurs. 

 

I den simpleste form er ideen bag modellen til estimation af bankaktivernes markedsværdi 

og volatilitet følgende: 

 

Markedsværdien af bankens aktier kan opfattes som en europæisk købsoption, hvor 

markedsværdien af bankens aktiver er det underliggende uobserverbare aktiv. Aftalekursen 

er øvrige passivers tilbagebetalingskrav. Løbetiden på optionen er det fælles tidspunkt, hvor 

øvrige passiver kan forlange tilbagebetaling. På baggrund heraf opstiller Merton to ligninger, 

hvoraf de to uobserverbare data, bankaktivernes markedsværdi og volatilitet, kan findes ud 

fra markedsværdien og volatiliteten på aktierne. Herefter kan eksempelsvis MSolvens 

beregnes. 

 

Merton-modellen er (for) simpel. Hvad skal eksempelvis det fælles udløbstidspunkt for de 

øvrige passiver sættes til? Hvad trigger default (brug for information om covenants i de 

efterstillede kapitalindskud)? Men på den anden side kan modellen generaliseres – 

eksempelvis ved brug af down and out options. Om modellen i en af dens mulige varianter 

er bedre end eksempelvis MSolvens kan alene besvares ud fra empiri. I den forbindelse har 

                                                           
5 I denne artikel indskrænker vi os i øvrigt til kun at diskutere aktiebaserede mål. 
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en hovedopgaveskriver ved Institut for Økonomi, Aarhus Universet budt ind på at besvare 

dette spørgsmål ud fra data anvendt i Raaballe (2016). 

 

 

Hvilket tidsmæssigt varsel er realistisk at opnå ved brug af markedsbaserede modeller? 

 

På baggrund af ovenstående Merton-modellering udfører Milne (2014) en empirisk analyse 

af verdens 41 største banker for perioden 2006-2011. I analysen estimeres bankernes 

gennemsnitlige Distance to Default (konkursafstand), der er et mål parallelt til MSolvens, 

men blot baseret på en Merton-modellering. Milne finder for det første, at den 

gennemsnitlige Distance to Default falder jævnt fra ca. 7 standardafvigelser i 2006 til ca. 1 

standardafvigelse ultimo 2008 for at ende op på knap 2,5 standardafvigelser ultimo 2011. 

 

Milne (2014) finder for det andet, at bankernes gennemsnitlige årlige aktivvolatilitet stiger 

eksponentielt fra godt 1% i 2006 til ca. 4% ultimo 2008 for herefter at ende op på ca. 1,5% 

ultimo 2011. 

 

Endelig finder Milne (2014) for det tredje, at Distance to Default målt i starten af 2006 stort 

set ikke havde nogen forklaringsevne med hensyn til hvilke banker, der defaultede under 

finanskrisen, men finder omvendt, at Distance to Default målt medio 2008 havde 

forklaringsevne. 

 

Vi ser mere positivt på Milnes analyse og markedsbaserede mål, end Milne selv gør. Dette er 

måske fordi vi har lavere forventninger til hvad, og hvor tidligt markedsbaserede mål kan 

hjælpe os. Vore argumenter er følgende: 

 

Faldet i Distance to Default for de 41 banker før bankkrisen er helt parallelt til faldet i de 

danske bankers MSolvens, der dog indtræffer tidligere6 og er kraftigere (taget over perioden 

2002-2008). Resultaterne indikerede, at noget alvorligt kunne være under opsejling hos 

bankerne. Det er et vigtigt varsel for en overvågningsmyndighed. 

 

Tilsvarende er stigningen i den årlige aktivvolatilitet før bankkrisen helt parallel til stigningen 

hos de danske banker, hvor stigningen dog var længevarende, mere lineær over tid og 

kraftigere. 

 

I årene omkring 2006 fandt Raaballe (2016), at forskellen i MSolvens mellem de banker, der 

senere døde, og dem der overlevede, blot var 1-2 standardafvigelser, hvilket skal 

sammenlignes med, at de overlevende banker på dette tidspunkt havde en gennemsnitlig 

                                                           
6 Men faldet i MSolvens for de tre største danske banker, jævnfør den tidligere diskussion, indtræffer ikke 
tidligere end hos Milne (2014). 
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MSolvens på ca. 6 standardafvigelser. Altså: Det er helt urealistisk, at man et par år før en 

bankkrise med nogen større sikkerhed generelt kan forudsige, hvilke banker der går ned. 

 

Men medio 2008 (inden der var dømt dansk bankkrise) identificerede MSolvens 8 af de 

banker, der døde, heriblandt alle banker der døde i 2008. Ultimo 2007 var det tilsvarende tal 

blot 1 bank. MSolvens identificerede 19 af de 20 børsnoterede banker, der døde, og for de 

banker, der døde efter 2008, skete identifikationen i relativt god tid – se eksempelvis Tabel 

5 hos Raaballe (2016). 

 

Vores konklusion er som følger: Markedsbaserede mål er gode til at indikere, at noget 

alvorligt kan være under opsejling i banksektoren. I begyndelsen af en bankkrise giver 

markedsbaserede mål en relativ kort varsling af den enkelte banks død. Varslingstiden for 

den enkelte bank forbedres relativt kraftigt hen over bankkrisen. 

 

Danmarks Nationalbank har siden 2004 haft markedsbaserede mål i deres værktøjskasse. I 

såvel Finansiel Stabilitet 2004 som 2005 var der fornuftige og velskrevne kapitler baseret på 

markedsbaserede mål. Men i de følgende år var opmærksomheden på de markedsbaserede 

mål målt på omtalen i de finansielle stabilitetsrapporter beskeden. Vi ved ikke hvorfor. 

Selvfølgelig kan man sige, at der var finansiel stabilitet i disse år. Bankernes gennemsnitlige 

MSolvens var i størrelsesordenen 6 standardafvigelser. Men vi ved en ting. Havde Danmarks 

Nationalbank haft fokus på disse værktøjer i værktøjskassen, ville man ikke have lidt den 

tort at blive mindet om, at man i Finansiel Stabilitet 2008 (udgivet 15. maj 2008) i 

sammenfatningsafsnittet havde brugt overskriften Robust finansiel sektor i Danmark. 

 

 

Uudforskede områder 

 

Som vi tidligere har diskuteret, er det væsentligt at få klarlagt hvilken af de 

markedsbaserede modeller, der er mest velegnet til at identificere såvel finansiel ustabilitet 

som hvilke banker, der er i farezonen. Der er imidlertid også andre områder, der er 

væsentlige at få kastet yderligere lys over. Vi diskuterer i det efterfølgende kort opgørelsen 

af risikoen på bankaktiverne målt ved den markedsopgjorte risiko og ved de risikovægtede 

aktiver. 

 

Den markedsopgjorte risiko på danske bankers aktiver steg kraftigt i en årrække op til 

bankkrisen, og risikoen på aktiverne samt væksten i risikoen var væsentlig forskellige på 

tværs af bankerne. Og som vi har været inde på, var risikoen på aktiverne væsentligt lavere i 

”realkreditbankerne” end i de øvrige banker. Efter bankkrisen har vi set væsentlige fald i 

risikoen på bankaktiverne, men samtidig en meget forskellig udvikling på tværs af bankerne. 

Det er derfor væsentligt at få lavet en mere formel analyse af, hvad der forklarer udviklingen 

af bankernes aktivvolatilitet over tid og på tværs af banker. Hvad er bankspecifikt, og hvad 
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skyldes konjunkturerne? Svarene på sådanne spørgsmål er nyttige at have i forbindelse med 

en eventuel optakt til en ny bankkrise. 

 

Undersøgelsesmodellen kunne være paneldataregressioner, hvor de forklarende variable ud 

over konjunkturerne kunne være corporate governance karakteristika, ejerstruktur, 

udlånsvækst og indlånsunderskud, fordeling af udlån på erhverv/private og 

boligudlån/realkreditudlån kontra øvrige udlån, bankens størrelse og geografiske dækning 

(potentialet for aktivdiversificering), store engagementer, brancheafhængighed etc. Mange 

årsager har været nævnt i forbindelse med den danske bankkrise, og det vil være 

interessant at få undersøgt sammenhængen mellem ovenstående og bankernes 

aktivvolatilitet.  

 

På basis af data vedrørende de risikovægtede aktiver fra før finanskrisen til dato er der i de 

senere år blevet offentliggjort en række empiriske undersøgelser, jævnfør blandt andet 

Haldane og Madouros (2012), Ekspertgruppe om gearingskrav for kreditinstitutter (2015) og 

Raaballe (2016), der viser, at der stort set ikke kan påvises nogen sammenhæng mellem de 

risikovægtede aktiver og bankernes risici målt ved aktivernes volatilitet. Det er alarmerende, 

da de risikovægtede aktiver er fundamentet i den offentlige regulering.  

 

Der er derfor vigtigt, at dette spørgsmål undersøges nærmere af forskere og praktikere. 

Hvad er forklaringen på, at der stort set ikke kan påvises nogen sammenhæng mellem de 

risikovægtede aktiver og bankernes risici målt ved aktivernes volatilitet? Ovennævnte 

undersøgelser er for de risikovægtede aktivers vedkommende baseret på det regulative 

kapitalkrav, dvs. et krav fra Finanstilsynet. Men de store banker opgør også et økonomisk 

kapitalbehov, som anvendes til den interne styring af bankens risici. Er der en sammenhæng 

mellem de risikovægtede aktiver baseret på det økonomiske kapitalbehov og risici målt ved 

aktivernes volatilitet? 

 

 

En rangliste baseret på MSolvens 

 

I Tabel 1 har vi angivet en rangliste for de danske børsnoterede banker (med hovedsæde i 

Danmark) ultimo 2015 og 2014 baseret på soliditetsmålet MSolvens. Vi har dog udeladt 

Sparekassen Sjælland, der først blev børsnoteret i december 2015. 

 

Grønne banker har MSolvens over eller lig med 4 standardafvigelser. Lysegrønne banker har 

under 4, men over eller lig med 3 standardafvigelser. Gule banker har under 3, men over 

eller lig med 2 standardafvigelser. Røde banker har under 2 standardafvigelser. 

 

Knap 70% af bankerne befinder sig såvel ultimo 2014 som ultimo 2015 i de grønne felter. Og 

alle større banker – befinder sig i de grønne felter. Så der er aktuelt finansiel stabilitet. 
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Omvendt befinder 4 af de 22 banker sig i det røde felt. Dette har for de samme banker 

været tilfældet i en årrække. Vestjysk Bank har dog ultimo 2015 byttet plads med Hvidbjerg 

Bank, uden at vi dog lægger meget heri. Se i øvrigt Raaballe (2016). 

 

Tabel 1: Danske børsnoterede bankers soliditet ultimo 2015 og 2014 baseret på MSolvens 

      

 
Bank 

MSolvens 
2015 

MSolvens 
2014 

1 Grønlandsbanken 10,27 9,25 

2 Kreditbanken 9,81 4,93 

3 Lån og Spar Bank 6,73 4,58 

4 Djurslands Bank 6,68 5,33 

5 Nordfyns Bank 6,68 4,44 

6 Ringkjøbing Landbobank 6,30 7,25 

7 Fynske Bank 5,94 6,33 

8 Nordjyske Bank 5,52 4,74 

9 Jutlander Bank 4,67 5,11 

10 Jyske Bank 4,56 3,47 

11 Møns Bank 4,43 3,14 

12 Sydbank 4,16 3,63 

13 Danske Bank 4,12 3,97 

14 Spar Nord 3,75 3,02 

15 Lollands Bank 3,64 3,91 

16 Salling Bank 2,50 2,47 

17 Vestjysk Bank 2,49 0,81 

18 Skjern Bank 2,38 2,60 

19 Hvidbjerg Bank 1,86 2,42 

20 Totalbanken 0,91 1,72 

21 Danske Andelskassers Bank 0,33 0,74 

22 Østjysk Bank 0,14 0,17 

 
Note: Listen omfatter de danske børsnoterede banker med hovedsæde i Danmark. Sparekassen Sjælland er 

ikke medtaget i listen, da Sparekassen Sjælland først blev børsnoteret i december 2015. MSolvens er defineret 

som bankens markedsopgjorte egenkapitalprocent divideret med standardafvigelsen opgjort på årsbasis af de 

procentvise ændringer i markedsværdien af bankens aktiver. MSolvens måler således, hvor mange 

standardafvigelser af bankens aktiver, som banken kan tåle at tabe inden den går ned. Vurderet ud fra en 

normalfordeling svarer standardafvigelser på 3, 1,64 og 0,67 til en sandsynlighed på 0,13%, 5% og 25% for, at 

banken ikke overlever næste år. Disse sandsynligheder er for lave, da tabene på aktiverne ikke følger en 

normalfordeling, men har ”tykkere haler”. For yderligere definitioner og diskussion af MSolvens henvises til 

Raaballe (2016) og denne artikel. 

 

 

Bankkrisen har taget livet af 21 børsnoterede danske banker, men listen indikerer, at 

oprydningen ikke blev helt tilendebragt. Bankerne markeret med rødt og gult er fortsat 

udfordrede. 
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Som vi så for de danske banker i 2008, kan det soliditetsmæssigt gå særdeles hurtigt ned ad 

bakke. Så hvis banken befinder sig i det lysegrønne felt, må målet være hurtigst muligt at 

komme op i det grønne felt.  En god anbefaling er altså at gøre sig klar til en kapitaltilførsel, 

hvis MSolvens bevæger sig et stykke ned i det lysegrønne felt. Efter vores opfattelse ville det 

eksempelvis have været godt for Danske Bank og det danske samfund, hvis Danske Bank i 

2007 og 2008 havde fulgt denne anbefaling. 

 

Af Tabel 1 bemærker man, at de små og mellemstore banker indtager såvel ranglistens 9 

øverste pladser som ranglistens 8 nederste pladser. Der er heterogenitet i dette segment af 

banker.7 

 

Vi definerer de 4 store danske banker som Danske Bank, Jyske Bank, Sydbank og Spar Nord. 

Af de 4 store er det alene Spar Nord, som ultimo 2015 har en MSolvens under 4 (i Tabel 1: 

3,75). De tre andre har en MSolvens i intervallet 4,12 til 4,56. Selvom de 4 store bankers 

MSolvens ikke afviger meget fra hinanden, er der alligevel en væsentlig forskellig historie 

bag de 4 tal. Dette illustreres i Tabel 2. 

 

 

Tabel 2: De 4 store danske bankers MSolvens ultimo 2015   

 

Bank  MSolvens MEK% Standardafvigelsen på aktiverne 

       (std)  (pct.)  (pct.) 

 

Danske Bank       4,12  5,44%   1,32%  

Jyske Bank       4,56  5,45%   1,20% 

 

Sydbank       4,16 10,72% 2,58% 

Spar Nord       3,75   9,94% 2,65% 

 
Note: Begreberne er defineret som i Tabel 1. MSolvens fremkommer ved at dividere MEK% med 

standardafvigelsen på aktiverne. Tallene er afrundede, hvorfor den rapporterede MSolvens kan afvige på 

sidste decimal fra resultatet af divisionen baseret på de afrundede tal. 

 

Danske Bank og Jyske Bank har markedsopgjorte egenkapitalprocenter i størrelsesordenen 

5-6%, mens Sydbank og Spar Nord har markedsopgjorte egenkapitalprocenter i 

størrelsesordenen 10-11%. 

                                                           
7 Vi ser nogle store spring i MSolvens for nogle banker fra det ene år til det andet i Tabel 1. Hvis vi eksempelvis 
ser på Kreditbanken fordobles dennes MSolvens stort set fra ultimo 2014 til ultimo 2015. Over samme periode 
halveres standardafvigelsen på Kreditbankens aktiver stort set, hvilket er forklaringen på udviklingen i 
Kreditbankens MSolvens. Dette er et generelt billede gennem de sidste 4 år. Standardafvigelsen på de fleste 
bankers aktiver er blevet mindre, og for nogle bankers vedkommende sker ændringerne i ”spring”. Men der er 
også en mindre effekt af, at MEK% forøges.   
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Grunden til, at Danske Bank og Jyske Bank alligevel ender ligeså godt ud målt ved 

Msolvens, er, at risikoen på Danske Banks og Jyske Banks aktiver er cirka den halve af de to 

andre bankers.    

 

Jyske Bank har i dag en lavere risiko på aktiverne (vol. 1,20) end Danske Bank (vol. 1,32). 

Det er interessant, at aktiemarkedet er i stand til at afspejle, at Jysk Bank bliver mindre 

risikabel efter overtagelsen af BRF. Vi så det samme, da Danske Bank overtog RD. 

 

 

Nogle er utrygge ved aktiemarkedet 

 

I debatten om markedsbaserede mål har nogle debattører udtrykt alt fra forsigtig skepsis 

til stærk afstandtagen fra markedsbaserede mål baseret på aktiemarkedets priser. Måske 

for nogles vedkommende noget i retning af Mogens Lykketofts karakteristik af 

aktiemarkedet som ”en flok gamle, hysteriske kællinger.” (1983). 

 

Vi vil prøve at belyse ovenstående dels ved en række kendsgerninger, dels ved at diskutere 

om eksempelvis MSolvens er afhængig af, om aktiemarkedet opfører sig rationelt eller ej. 

 

Kendsgerninger 

For det første var de officielle solvens- og risikomål samt øvrige regnskabsbaserede mål 

ikke i stand til at varsle endsige opdage, at den danske banksektor i 2008/2009 var havnet i 

en bankkrise. Det samme gjaldt uden for Danmark. De aktiemarkedsbaserede mål derimod 

indikerede 4-5 år før den danske bankkrise, at noget alvorligt kunne være under opsejling i 

den danske banksektor. Samme mål identificerede medio 2008 en dansk bankkrise og var i 

stand til på forhånd, med undtagelse af én bank, at udpege de banker, der døde. 

 

Det var ikke aktiemarkedet, der bragte 21 danske børsnoterede banker til fald. Det var 

derimod sammenbruddet af det korte lånemarked, der nødvendiggjorde Bankpakke 1 

(oktober 2008). Danske banker kunne ikke længere få genfinansieret deres 

indlånsunderskud af udenlandske kreditgivere. Pengekassen blev smækket i. Og den er 

aldrig for alvor blevet åbnet igen. Bankpakke 1 var således nødvendiggjort af et kollaps i 

det korte kreditmarked og ikke i aktiemarkedet. Der er en teoretisk forklaring på denne 

udvikling, jævnfør Raaballe (2016, fodnote 7): 

 ”Ud fra økonomisk teori (se eksempelvis Stiglitz og Weiss (1981)) ved vi, at lånemarkeder 

er skrøbelige og lukker ned ved megen usikkerhed (asymmetrisk information), hvorimod 

aktiemarkeder under samme omstændigheder er særdeles robuste. Der kan rejses penge, 

også når aktiekursen synes at være lav. Den danske bankkrise illustrerede dette. I efteråret 

2008 smækkede de udenlandske banker lånekassen i overfor de danske banker. Omvendt 

så vi under hele den danske bankkrise danske banker rejse penge på aktiemarkedet. Ikke 
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mindst de banker, hvorom vi alle vidste, at de var helt ude på kanten. Amagerbankens og 

Vestjyske Banks aktieemissioner er eksempler herpå.” 

 

For mere om robustheden af det danske aktiemarked under den danske bankkrise henvises 

til Sibbern (2014). 

 

Under den danske bankkrise faldt det danske aktiemarked, og der var betydelig uro 

(volatilitet). Men aktiemarkedet lukkede og slukkede ikke, som interbankmarkedet gjorde. 

Med hensyn til det danske marked for bankaktier var der i perioder nærmest kaos. Skyldtes 

det en flok hysteriske, gamle kællinger, eller var det en afspejling af, at den danske 

banksektor befandt sig i en kaotisk situation? 

 

Læren er, at bankerne er undergivet markederne, og her viste aktiemarkedet sig i 

modsætning til interbankmarkedet at være funktionsdygtigt. Det er markederne, der 

tæller, og markederne er et grundvilkår. Det kan selvfølgelig virke utrygt, men sådan er 

virkeligheden, og den kan, som vi har set, hurtigt ændre sig fra trygt til utrygt.   

    

Rationalitet eller ej 

I Figur 3 kan vi se udviklingen i den markedsopgjorte egenkapitalprocent, MEK%, for de 23 

danske børsnoterede banker, der overlevede den danske bankkrise. Vi ser en kraftig positiv 

udvikling i MEK% fra ultimo 2002 til ultimo 2006, og herefter ses en endnu kraftigere 

negativ udvikling frem til ultimo 2008. 

 

Var der tale om en irrationel udvikling? En boble? Til at belyse disse spørgsmål har vi i 

Tabel 3 angivet to nøgletal, beregnet ud fra Bechmann og Raaballe (2012). 

 

 

Tabel 3: Danske børsnoterede bankers egenkapitalforrentning efter skat og udlånsvækst 

før den danske bankkrise 

 

  Gns. for alle banker i pct. Gns. for alle banker i pct 

                      pr. år 2000-2007          pr. år 2004-2007 

 

Egenkapitalforrentning                13,9% 

efter skat 

 

Udlånsvækst      25,6% 

 



17 
 

Note: Alle tal er ligevægtede. 
Kilde: Bechmann og Raaballe (2012). 

 

 

Der var indtjeningsmæssigt gyldne år i den danske banksektor i perioden 2000-2007. Den 

gennemsnitlige egenkapitalforrentning efter skat var på årsbasis 13,9%. Der var ligeledes 

vækst i bankforretningerne. Omfanget af udlånene voksede med gennemsnitligt 25,6% pr. 

år. En så rentabel og kraftig vækst er enhver analytikers drøm. Det er det stof, som 

succesfulde IPO’er laves af. Men var udviklingen realistisk? Var der ingen faresignaler? 

 

Af Figur 3 ser vi for perioden fra ultimo 2002 til ultimo 2006 en særdeles kraftig stigning i 

bankernes markedsopgjorte egenkapitalprocent og aktivernes volatilitet. Det er præcist 

den samme udvikling, som vi så for verdens 41 største banker hos Milne (2014).  

 

Meget tyder således på, at markedet for bankaktier herhjemme såvel som i udlandet før 

finanskrisen har haft en forventning om fortsat høj indtjening i banksektoren, hvilket blev 

aflejret i markante kursstigninger på bankaktier og dermed vækst i bankernes 

markedsopgjorte egenkapital. Men aktiemarkedet og aktieanalytikerne har tilsyneladende 

også set faresignalet, nemlig at den voldsomme vækst i nye udlån til nye kunder er langt 

mere risikabel end udlån til gamle kunder, hvilket blev aflejret i øget volatilitet på 

bankernes markedsopgjorte aktiver. 

 

Var udviklingen i markedet for bankaktier plausibel eller irrationel? Vi finder det svært at 

afgøre på baggrund af ovenstående. Men havde den markedsopgjorte risiko på bankernes 

aktiver ikke været kraftigt stigende igennem perioden ultimo 2002 til ultimo 2006, så 

havde vi ikke været i tvivl: Der ville være tale om irrationalitet/bobler. 

 

Men den afgørende pointe er efter vores opfattelse: Om markedet for bankaktier i 

perioden ultimo 2002 til ultimo 2006 var rationelt eller ej er helt uden betydning for 

markedsopgjorte mål som MSolvens. Målet faldt kraftigt og indikerede dermed, at vi kunne 

være på vej til finansiel ustabilitet.8 

  

 

 

 

                                                           
8 I et tidligere afsnit kommenterede vi på Danske Bank-aktiens pris- og risikoudvikling fra 2000 og op til den 
danske bankkrise og fandt, at aktiens pris- og risikoudvikling kunne forklares ud fra overtagelsen af RD, 
opkøbet af de irske banker samt indtoget i Norden. Vi er derimod mere skeptiske for så vidt angår pris- og 
risikoudviklingen for Jyske Banks og Sydbanks aktier i samme periode – se venligst Figur 1 og 2. Jyske Banks og 
Sydbanks MEK% voksede kraftigt fra 2002 henholdsvis 2000 frem til ultimo 2006. Men volatiliteten på de to 
bankers aktiver voksede mindre kraftigt frem til ultimo 2005, på hvilket tidspunkt aktiemarkedet åbenbart 
fangede, at der også var sket en risikoopbygning i disse to banker. Det var den ”tekniske” baggrund for, at vi 
først ultimo 2006 så et (væsentlig) fald i disse to bankers MSolvens.   
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Nogle er mindre utrygge ved aktiemarkedet 

 

I dette nummer af Finans/Invest skriver Jørgensen (2016): 

 

”Selvfølgelig er markedsværdibaserede kapitalmål ikke perfekte og problemfri, men ingen 

veluddannet finansiel økonom burde stille spørgsmålstegn ved, at identifikationen af 

nødlidende kreditinstitutter og sikringen af den finansielle stabilitet kunne fremmes ved at 

tage markedsværdibaserede kapitalmål i betragtning. Et glimrende nyligt eksempel på 

empiri, som understøtter dette udsagn, er Raaballe (2016). Debatten, som har fulgt i 

kølvandet af Raaballes artikel, har vist banksektoren skiftevis slå sig på lårene af grin og 

argumentere hårdt imod, at markedsværdibaserede kapitalopgørelser finder vej til 

reguleringen (se f.eks. Berlingske Tidende (2016)), men jeg vil anbefale, at de forbereder 

sig og vænner sig til tanken, for det er indlysende, at det er den rigtige vej. Det kan nok 

være, at banksektoren og dens lobbyister i nogen tid endnu vil kunne forhindre 

fremskridtet, men på den lange bane vil udviklingen bevæge sig som den tyske filosof 

Arthur Schopenhauer sagde om den slags udviklinger: 

                           All truth passes through three stages. First, it is ridiculed. 

                           Second, it is violently opposed. Third it is accepted as being 

                           self-evident.” 

 

Efter vores opfattelse sammenfatter dette citat debatten, som den har været ført indtil nu. 

Citatet peger på, at debatten og yderligere undersøgelser vedrørende markedsbaserede 

mål ikke er ved sin afslutning, men ved sin begyndelse. 

 

 

Markedsbaserede mål bør ikke stå alene 

 

Bechmann og Raaballe (2009a, 2009b, 2010 og 2012) samt Engsted og Raaballe (2013 og 

2014) har i en række artikler dokumenteret dårlig corporate governance, dårlige 

incitamenter som følge af ”too big to fail” og for lav egenkapital i banksektoren som de 

væsentligste årsager til den danske bankkrise. 

 

Disse bagvedliggende årsager gav sig konkret udtryk i høj udlånsvækst, indlånsunderskud, 

som sektoren finansierede ved kort låntagning i udlandet, og lav egenkapital. 

Finanstilsynets tilsynsdiamant og Niro Invests årlige rapport har tilsvarende konkrete bud. 

 

Vi er af den opfattelse, at vejen frem er at kombinere undersøgelser som ovenstående med 

markedsbaserede mål som MSolvens. 
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Afslutning 

 

Vi håber med denne artikel at have medvirket til fremme af yderligere debat om 

markedsbaserede mål. 

 

Vi håber også, at den enkelte bank vil følge vor anbefaling om til enhver tid at stræbe efter 

at have en MSolvens på mindst 4 standardafvigelser. 

 

Et markedsbaseret mål som eksempelvis MSolvens kan sammenlignes med et fintfølende 

termometer. Ligesom termometeret er MSolvens simpelt. Og det bygger på en ældgammel 

ide om, at omfanget af egenkapital skal stå i et fornuftigt forhold til risikoen på selve 

forretningen.  

 

MSolvens-termometeret slår virkeligt ud og er følsomt. Det slog retvisende ud under den 

danske bankkrise, men om det også er retvisende fremadrettet, må tiden vise. 

 

Men en ting ved vi, det nuværende officielle Solvens-termometer er gået i stykker. 
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