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Teorien bag måling af MSolvens – 

belyst med data fra den danske bankkrise 
 

Anders Grosen og Johannes Raaballe 

 

Grundlaget for MSolvens og dets egenskaber er udviklet i to artikler af Raaballe (2016) og 

Grosen og Raaballe (2016). I denne artikel giver vi en beskrivelse af det teoretiske 

grundlag bag MSolvens-målet. Det væsentligste teoretiske resultat er, at risikoen på 

bankaktiverne, i praksis risikoen på bankens udlån, ikke alene kan beregnes ud fra 

risikoen på bankens aktier, når der er finansiel ustabilitet. En væsentlig del af risikoen på 

bankaktiverne ”slår ud” i risiko på bankens øvrige passiver. Denne risiko skal altså ifølge 

teorien også medregnes for at opnå et korrekt billede af risikoen på bankaktiverne. 

Data i artiklen er i overensstemmelse med ovenstående. Under finansiel ustabilitet fanger 

aktierisikoen mindre end halvdelen af den faktiske risiko på bankaktiverne. Det er altså i 

praksis helt afgørende, at al risiko medregnes, som det er tilfældet i MSolvens-målet.1  

 

MSolvens 

En banks (et selskabs) markedsopgjorte solvens, MSolvens, er defineret som bankens 

markedsopgjorte egenkapitalprocent – markedsværdien af bankens aktier divideret med 

markedsværdien af bankens passiver – divideret med den årlige volatilitet på bankens 

aktiver. Målet sætter således bankens egenkapitalmæssige styrke i forhold til risikoen på 

dens aktiver, i praksis risikoen på bankens udlån. Målet er velegnet til at belyse, om banken 

er i vanskeligheder i den forstand, at der er risiko for, at banken ikke kan honorere bankens 

efterstillede passiver, og målet er derfor også velegnet til at belyse, om der er finansiel 

stabilitet i banksektoren. 

Har en bank eksempelvis en markedsopgjort egenkapitalprocent på 1,3% og en årlig 

standardafvigelse på dens aktiver på 2% og dermed en MSolvens på 0,65, så er der vurderet 

                                                           
1 Tak til Peter Løchte Jørgensen, Tom Engsted og Ken L. Bechmann for kommentarer til artiklen. 
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ud fra en normalfordeling en risiko på godt 25% for, at banken i løbet af det næste år ikke er 

i stand til at honorere sine forpligtigelser. 

 

MSolvens og aktievolatilitet 

I Grosen og Raaballe (2016) opfordrede vi til en diskussion af MSolvens. Vi har fået en del 

henvendelser – især fra bankledelser, der har ønsket at diskutere målet med udgangspunkt i 

MSolvens for deres egen bank. 

En bankdirektør fra en stor bank har fremført det synspunkt, at MSolvens er at foretrække 

som hovedreguleringsinstrument frem for de mange lappeløsninger på de officielle 

regnskabsbaserede solvensmål, der i stigende grad skævvrider bankernes porteføljer.   

I diskussionen af MSolvens har Thomas Sangill (2016), chef for Systemisk Risiko – Analyse og 

Politik i Danmarks Nationalbank, fremført det synspunkt, at MSolvens approksimativt er et 

andet mål for 1 divideret med bankens aktievolatilitet, og at MSolvens blot er en simpel 

parallelforskydning af 1 divideret med bankens aktievolatilitet.2 Vi viser i denne artikel, at 

Thomas Sangills opfattelse ikke er i overensstemmelse med hverken teori eller data. 

Et selskabs risiko, herunder en banks, stammer fra risikoen på dets aktiver og slår ud i 

risikoen på dets passiver. Eksempelvis vil et uventet Brexit generelt øge risikoen på et 

selskabs aktiver og dermed øge risikoen på selskabets banklån, hvilket afspejler sig i forøget 

risiko på bankens aktier og eventuelt i dens efterstillede kapitalindskud. Hvis banken har en 

høj egenkapital, en lav risiko på dens aktiver og dermed en høj MSolvens, er der ingen risiko 

på bankens efterstillede kapitalindskud. Bankens aktionærer bærer da al risiko i banken. I så 

fald er MSolvens lig med 1 divideret med bankens aktievolatilitet. Det er et velkendt resultat 

fra enhver lærebog i Corporate Finance, og resultatet bruges hver eneste dag, når 

analytikere verden over deleverer aktievolatiliteter og betaer. Men når der er risiko på 

bankens efterstillede kapitalindskud og øvrige passiver, holder dette resultat ikke – heller 

ikke approksimativt. Man kan heller ikke blot parallelforskyde MSolvens. Og ud fra en 

finansiel stabilitetssynsvinkel er det jo risikotilfældet, som er interessant. Vi viser disse 

resultater i detaljer i artiklens første afsnit og håber, at dette afsnit kan danne grundlag for 

en dybere forståelse af problemstillingen. 

                                                           
2 Se http://www.finansforeningen.dk/da-DK/Aktiviteter/Tidligere-
møder.aspx?mode=detail&RowId=CalenderEventID%3d1289&ViewPID=181.  

http://www.finansforeningen.dk/da-DK/Aktiviteter/Tidligere-møder.aspx?mode=detail&RowId=CalenderEventID%3d1289&ViewPID=181
http://www.finansforeningen.dk/da-DK/Aktiviteter/Tidligere-møder.aspx?mode=detail&RowId=CalenderEventID%3d1289&ViewPID=181
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Et er teori, et andet er empiri/data. Data viser entydigt, at der i perioden med finansiel 

ustabilitet for de danske banker var helt afgørende forskel på MSolvens og 1 divideret med 

aktievolatiliteten. Selv under finansiel stabilitet er/var der for nogle banker (dem der stadig 

er/var trængte) en helt afgørende forskel på de to mål. Men for banker der ikke er/var i 

vanskeligheder, er der selvfølgelig ingen væsentlig forskel mellem Msolvens og 1 divideret 

med bankens aktievolatilitet. Der er således pæn overensstemmelse mellem teori og 

empiri/data. 

Artiklen afsluttes med en opsummering og en kort diskussion af MSolvens-målet. 

    

Teorien bag MSolvens 

I MSolvens-brøken indgår den årlige volatilitet på bankens aktiver i brøkens nævner. Denne 

volatilitet kan ikke observeres og skal derfor estimeres. Ved at opfatte en aktie som en 

option på virksomhedens aktiver har Merton i 1974 udviklet redskaberne hertil. 

Nedenstående fremstilling/diskussion er baseret på Merton (1974 og 1990).     

 

Merton-modellen 

 

A: Markedsværdien af selskabets aktiver = markedsværdien af selskabets passiver. 

E: Markedsværdien af selskabets aktier. 

D: Markedsværdien af selskabets øvrige passiver (der kan være risikable) 

 

(1):   DEA   

 

Udviklingen i (den uobserverbare) markedsværdien af virksomhedens aktiver er modelleret 

ved diffusionsprocessen: 

 

(2):   AdzAdtCdtdA A  , 

 

hvor Cdt er udbetaling til passiverne (fra aktiverne) over de næste dt tidsenheder. A  er 

aktivernes volatilitet, der må ændre sig over tid og afhænge af A.   er det forventede 
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afkast på aktiverne. dz  er en normalfordelt variabel med middelværdi lig med 0 og varians 

lig med dt.  

Baseret på ovenstående kan markedsværdien af aktierne (og markedsværdien af ethvert 

derivat med selskabets aktiver som underliggende aktiv) skrives som en funktion af A og t - 

),( tAFE  . Udviklingen i værdien af aktierne inklusive nettoudbetalingerne til 

aktionærerne ( dtCE ) over de næste dt tidsenheder kan altid skrives på formen: 

 

(3):   EEEE EdzEdtdtCdE    

 

hvor E  er det forventede afkast på aktierne, og E  er volatiliteten på aktierne. Edz  er en 

normalfordelt variabel med middelværdi lig med 0 og varians lig med dt. 

Vi skal nu have fundet koefficienterne i (3). Det gøres ved at anvende Ito’s lemma på 

),( tAFE  . Vi har: 

 

(4):   dtFdAFdAFdE tAAA  2

2
1 )(  

 

  dzAFdtFFCAAF AAtAAAA   )(22

2
1     

 

Da dE i (3) og (4) er lig med hinanden og skal holde udfald for udfald, får man, at 

koefficienterne i (3) er bestemt ved (bevis findes i appendiks): 

 

(5):   EtAAAAE CFFCAAFE  )(22

2
1   

 

(6):   AAE AFE    

 

(7):   dzdzE  . 

 

Det er ligning (6), som har vor interesse. Ud fra teorien er årsagssammenhængen altså 

således: Det enkelte selskabs aktievolatilitet ( E ) (og aktiekursens følsomhed, AF , over for 

ændringer i aktivernes værdi) er alene bestemt ud fra selskabets aktivvolatilitet ( A ) og 
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markedsopgjorte egenkapitalprocent ( AE / ). 
dA
dE

dA
dF

AF   fortæller, hvor meget aktierne 

marginalt stiger i værdi, når aktiverne marginalt stiger i værdi. AF  angiver også den brøkdel 

af aktivernes risiko, som aktionærerne bærer.3 )1( AF  angiver altså den brøkdel af 

aktivernes risiko, som gældsejerne bærer. 

Intuitionen er som følger: Hvis selskabet er meget sikkert (ingen risiko på gælden, 1AF ), 

så tilfalder hele værdistigningen aktionærerne. Hvis selskabet omvendt er meget risikabelt 

(gælden bærer hele risikoen, 0AF ), som følge af ekstrem megen gæld, og aktierne 

dermed stort set har en værdi på 0, så tilfalder hele værdistigningen gældsejerne. Vi får 

altså, at AF  er mellem 0 og 1, afhængigt af hvor risikabelt selskabet er finansieret. 

Årsagssammenhængen i (6) går fra aktivernes risiko ( A ) og selskabets finansiering ( AE / ) 

til selskabets aktievolatilitet ( E ) og aktiernes følsomhed med hensyn til aktivernes værdi    

( AF ). Man kan måle aktievolatiliteten ( E ) samt aktiernes og virksomhedens 

markedsværdi. Herved kan man beregne aktivernes volatilitet ( A ) og AF , som alene 

afhænger af aktivernes volatilitet ( A ) og deres finansiering. 

Aktiemarkedet afspejler altså de bagvedliggende forhold i selskabet, og dermed kan man 

regne baglæns til aktivvolatiliteten ved hjælp af (6). 

Ved at flytte om på (6) kan vi etablere forbindelsen til MSolvens-målet: 

 

(L1G):       
E

A

A

FMSolvensA
E



1
 .   (G for generel) 

 

Af (L1G) ser vi, at MSolvens kan måles ved såvel højre- som venstresiden af (L1G). Måling 

ved venstresiden giver imidlertid det problem, at vi ikke direkte kan måle volatiliteten på 

aktiverne. På højresiden kan man derimod måle/estimere aktievolatiliteten og dermed 

beregne MSolvens, hvis man kender funktionen AF  (mere herom senere). 

Man kan imidlertid også argumentere for, at man ikke præcist kan måle markedsværdien af 

passiverne (aktiverne), A, idet man ikke præcist kender markedsværdien af de øvrige 

                                                           
3 Dette indses således: Ved at omskrive (6) har vi AEF AEA  / , hvor tælleren angiver aktiernes risiko målt i 

kr., og nævneren angiver aktivernes risiko målt i kr.  
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passiver, D, når disse er risikable og ikke handles på et organiseret marked. I Merton-

litteraturen er forslaget (i den simpleste form) til løsning af dette problem: 

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

markedsværdien af bankens aktiver er det underliggende uobserverbare aktiv (A). 

Aftalekursen er øvrige passivers tilbagebetalingskrav (K). Løbetiden på optionen er det 

fælles tidspunkt, hvor øvrige passiver kan forlange tilbagebetaling (T). Hvis det yderligere 

antages, at volatiliteten på bankens aktiver er konstant (uafhængig af tiden og 

markedsværdien af selskabets aktiver), så kan værdien af selskabets aktier findes ud fra 

Black-Scholes formlen: 

 

(L2):     )()( TdNKedANE A

rT    

 

T

TrKA
d

A

A



 )()/ln( 2

2
1

  

 

).(dN
dA

dE
FA   

 

Da man kender E og har estimeret E , kan ligningerne (L1G) og (L2) løses for de to 

ubekendte, A  og A. MSolvens kan således beregnes ved venstre- eller højresiden af (L1G), 

hvilket selvfølgelig giver samme resultat. 

Vi har imidlertid i vore undersøgelser af MSolvens valgt ikke at trække på Black-Scholes-

setuppet givet ved (L2), idet vi har vurderet, at denne modellering er for simpel og for 

usikker.4 Men det rejser jo spørgsmålet: Hvordan løser vi så problemet med estimering af A 

og AF ? Inden vi behandler dette spørgsmål, diskuterer vi yderligere intuition og 

konsekvenser af (L1G). 

 

 

                                                           
4 Dette skal ikke forstås således, at vi udelukker at anvende (L1G) og (L2) til at beregne MSolvens. Giammarino 
m.fl. (2001) anvendte med succes (L1G) og (L2) til at identificere canadiske banker i krise i 1980’erne. Der er 
planlagt en undersøgelse af danske bankers MSolvens baseret på Merton-modellering og datamaterialet i 
Raaballe (2016). 
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Diskussion af (L1G) 

I dette afsnit trækker vi på empiri fra Raaballe (2016). 

I første omgang antager vi, at passiverne efterstillet egenkapitalen er sikre. Det var 

tilnærmelsesvist tilfældet for bankerne i årene op til den danske bankkrise (2003-2006) og i 

de seneste par år for de fleste af de overlevende bankers vedkommende. I så fald reduceres 

(L1G) til: 

 

(L1S):    
EA

A
E



1
 .   (S for sikker) 

 

I årene op til den danske bankkrise (2002-2006) blev bankernes markedsopgjorte 

egenkapitalprocent (E/A) godt og vel fordoblet. Hvis der ikke skete andet, skulle 

aktiemarkedet altså afspejle dette i godt en halvering af aktievolatiliteten. Aktievolatiliteten 

blev imidlertid fordoblet, hvilket altså i henhold til (L1S) må afspejle, at bankaktiverne over 

samme periode blev stort set 4 gange så risikable, hvilket kan tages som markedets 

vurdering af risikoopbygningen i banksektoren som følge af den kraftige udlånsvækst. Fra 

2013 – hvor vi tilnærmelsesvist kan antage, at de overlevende banker ikke er i risiko – falder 

aktievolatitiliteten, hvilket afspejIer såvel en forøgelse af bankernes markedsopgjorte 

egenkapitalprocent som et fald i bankaktivernes risiko – stort set ligeligt fordelt på de to 

årsager. Aktievolatiliteten afspejler således de to bagvedliggende faktorer, og da den 

markedsopgjorte egenkapitalprocent er relativt let målbar, får man et markedsbaseret skøn 

over udviklingen i risikoen på bankaktiverne. 

Men tingene bliver i praksis (men ikke i teorien) mere komplicerede, når selskabet er i risiko 

– altså når passiverne efterstillet egenkapitalen ikke længere er sikre. Dette resulterer 

nemlig i, at den samlede risiko på aktiverne i fællesskab bæres af aktionærerne og ejerne af 

de øvrige passiver. Man fanger altså ikke hele risikoen på aktiverne ud fra risikoen på 

aktierne. Man skal også medregne risikoen på passiverne efterstillet egenkapitalen. Teknisk 

set fanges hele risikoen på alle passiverne (og dermed aktiverne) ved at opskalere risikoen 

på aktierne med AF/1  (husk, at AF  angiver den brøkdel af den samlede risiko, som 

aktionærerne bærer). 
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Vi diskuterer nu risikoudviklingen for de overlevende danske børsnoterede banker for 

kalenderåret 2008 ud fra (L1G). Den markedsopgjorte egenkapitalprocent blev godt og vel 

halveret over 2008. Hvis det var den eneste effekt, skulle aktievolatiliteten altså blive godt 

og vel fordoblet i henhold til (L1G). Samtidig blev aktivernes volatilitet knapt fordoblet. De 

samlede konsekvenser skulle altså alt andet lige i henhold til (L1G) være, at aktievolatiliteten 

skulle 4-dobles. Den faktiske aktievolatilitet blev imidlertid kun godt fordoblet. Forklaringen 

er den simple, at de øvrige passiver, særligt de efterstillede kapitalindskud, nu som følge af 

bankernes vanskeligheder kom til at bære en væsentlig del af risikoen på bankaktiverne – i 

størrelsesordenen 50% ( AF ). Det er altså væsentligt, at dette element også medtages, når 

bankaktivernes risiko skal opgøres. 

 

Operationalisering af (L1G) til brug for empiriske undersøgelser 

Det er nærliggende at operationalisere (L1G) enten ved en modelbaseret tilgang som hos 

Merton eller ved en tilgang som hos Raaballe (2016), der er baseret på delevering som i 

Corporate Finance litteraturen. Merton-modellering er mere modelpræget end tilgangen 

hos Raaballe. Nogle vil måske foretrække den første tilgang, men den er mere kompliceret 

end som så. Baseret på et omfattende studie af Danske Banks MSolvens ultimo 2008 finder 

vi, at Merton-modellering kombineret med en ”simpel” Black-Scholes-modellering slet ikke 

rækker. Årsagen skal findes i statens involvering i form af garantierne i Bankpakke 1, tilførsel 

af hybrid kernekapital og garantering af obligationsudstedelser i Bankpakke 2 samt 

finansieringshjælp fra statens og Nationalbankens side i forbindelse med lån i fremmed 

valuta, særligt i $ og €. Herved sikredes de danske banker mod konkurs fra kreditorernes 

side. Den eneste konkurstrussel mod bankerne kommer altså i en lang periode alene fra 

myndighedernes side. Dette er vanskeligt at modellere, og vi kan blot sige, at en simpel 

Merton-modellering ikke er velegnet under finansiel ustabilitet. 

Men uafhængigt af om den ene eller anden tilgang vælges, er lakmusprøven, om de fundne 

resultater er i overensstemmelse med de faktiske forhold eller ej. 

Baseret på tilgangen hos Raaballe (2016) undersøger vi altså (omskrivning af (L1G)) 

forholdet: 
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(L1H):   1

1
 A

E F
MSolvens


.   (H for hypotese) 

 

Hvis venstresiden af (L1H) er i størrelsesordenen 1 i perioder med finansiel ustabilitet, 

afvises tilgangen hos Raaballe (2016). Omvendt skal forholdet være i størrelsesordenen 1 i 

perioder med finansiel stabilitet. Tilsvarende afvises tilgangen hos Raaballe (2016), hvis 

venstresiden af (L1H) er i størrelsesordenen 1 for banker i vanskeligheder. I modsat fald kan 

tilgangen hos Raaballe ikke afvises på dette grundlag. 

Denne undersøgelse er emnet for det næste afsnit i artiklen. 

 

Empirien/data bag MSolvens 

I Figur 1 har vi afbildet venstresiden af (L1H) for alle børsnoterede danske banker, der 

overlevede bankkrisen. Alle gennemsnit i alle efterfølgende figurer er ligevægtede. Vi ser, at 

venstresiden af (L1H) er væsentligt større end 1 under bankkrisen og blot lidt større end 1, 

men dog større, før og efter bankkrisen. Vi vender senere tilbage til det sidste forhold. Vi ser 

også, at MSolvens ikke kan dannes ud fra 1/Aktievolatiliteten ved en parallelforskydning.  

Under bankkrisen er MSolvens væsentligt lavere end 1/Aktievolatiliteten. Ultimo 2008 er de 

overlevende banker som gruppe i borderline risiko i henhold til MSolvens, hvorimod dette 

aldrig er tilfældet i henhold til 1/Aktievolatilitet. Der er altså selv for de overlevende banker 

intet i Figur 1, der er til støtte for opfattelsen af, at MSolvens approksimativt er i 

størrelsesordenen 1/Aktievolatilitet under den danske bankkrise. 

I Figur 2 har vi afbildet venstresiden af (L1H) for alle børsnoterede danske banker, der ikke 

overlevede bankkrisen. Her er resultaterne selvfølgelig endnu mere markante. Vi ser, at 

venstresiden af (L1H) blot er lidt større end 1 før bankkrisen og væsentligt større end 1 op til 

og under bankkrisen. Igen ser vi, at MSolvens ikke blot kan dannes ud fra 1/Aktievolatiliteten 

ved en parallelforskydning. Fra efteråret 2008 og frem er de døde banker som gruppe i 

risiko i henhold til MSolvens, hvorimod dette ikke er tilfældet under hele bankkrisen i 

henhold til 1/Aktievolatilitet. Der er altså heller ikke for de døde banker noget, der er til 

støtte for opfattelsen af, at MSolvens approksimativt er i størrelsesordenen 

1/Aktievolatilitet under den danske bankkrise. 
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Thomas Sangill kunne have valgt at præsentere og argumentere ud fra Figur 1 og 2. Data 

hertil kan umiddelbart aflæses ud fra figurerne hos Raaballe (2016). I stedet valgte han 

alene at argumentere ud fra en enkelt bank, Danske Bank. Men denne er selvfølgelig også 

væsentlig set ud fra en finansiel stabilitetssynsvinkel. Vi har angivet data for Danske Bank i 

Figur 3. 

Figur 1: MSolvens og 1/Aktievolatilitet for de overlevende banker 

 

Note: Populationen består af de 23 overlevende børsnoterede danske banker. Alle værdier af graferne med 

undtagelse af (1/Aktievolatilitet)/MSolvens er opgjort på venstre akse. (1/Aktievolatilitet)/MSolvens er opgjort 

på højre akse. MSolvens er defineret som 𝑀𝐸𝐾%/𝜎𝐴, hvor MEK% er den markedsopgjorte egenkapitalprocent, 

altså markedsværdien af bankens aktier divideret med markedsværdien af bankens passiver, og 𝜎𝐴 er den 

årlige standardafvigelse på den procentvise gevinst/tab på markedsværdien af bankens aktiver. Hvis MSolvens 

eksempelvis er lavere end 0,67, vil bankens egenkapital være elimineret, hvis banken taber, hvad der svarer til 

0,67 standardafvigelse på dens aktiver. I så fald siger vi, at banken er i høj risiko (HR). Hvis MSolvens derimod 

er højere end 1,64, kan banken egenkapitalmæssigt tåle at tabe mere end, hvad der svarer til 1,64 

standardafvigelser på dens aktiver. I så fald siger vi, at banken er udenfor risiko. Hvis bankens MSolvens ligger i 
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intervallet 0,67 til 1,64 siger vi, at banken er i risiko (R). Vi har som hjælpelinjer indtegnet 0,64- og 1,64- 

linjerne. Vi har endvidere indtegnet en hjælpelinje, hvor (1/Aktievolatilitet)/MSolvens er lig med 1. Alle tal er 

opgjort ligevægtede.    

 

Figur 2: MSolvens og 1/Aktievolatilitet for de døde banker 

 

Note: Populationen af døde banker falder over perioden fra 20 banker til 0 banker i 2014. Ellers er forklaringen 

som til Figur 1. 

 

Data for Danske Bank er data for den af bankerne, der er mest i overensstemmelse med 

Thomas Sangills opfattelse, men så alligevel ikke. Vi ser af Figur 3, at MSolvens og 

1/Aktievolatilitet for Danske Bank allerede divergerer kraftigt fra ultimo 2007 og gennem 
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hele den danske bankkrise. Vi ser endvidere, at MSolvens indikerer alvorlige problemer i 

Danske Bank, hvorimod 1/Aktievolatilitet blot indikerer krusninger på overfladen.5 

 

Figur 3: MSolvens og 1/Aktievolatilitet for Danske Bank 

 

Note: Forklaringen er som til Figur 1. 

 

Danmarks Nationalbank har modtaget detaljerede data fra os for Danske Bank, Jyske Bank, 

Sydbank og Spar Nord og Thomas Sangill kunne derfor i stedet og/eller supplerende 

eksempelvis have valgt at bringe data for Jyske Bank, som angivet i Figur 4. Der er absolut 

intet i Figur 4, der er til støtte for Thomas Sangills opfattelser. Det samme gælder data for 

Sydbank og Spar Nord. 

                                                           
5 I Grosen og Raaballe (2016) diskuterer vi problemer ved og mangel på data for de efterstillede 
kapitalindskud. Dette forhold gør sig også gældende for ikke mindst Danske Bank. I Figur 3 er 
(1/Aktievolatilitet)/MSolvens ultimo 2008 godt 4 for Danske Bank. Vi kan ikke afvise, at dette tal lige såvel 
kunne være 3. Vi håber at få indsamlet og bearbejdet de fornødne data i efteråret 2016. 
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Opsummerende har vi af Figur 1-4, at aktierisikoen under finansiel ustabilitet fanger mindre 

end halvdelen af den faktiske risiko på bankaktiverne. Det er altså i praksis helt afgørende, 

at al risiko medregnes, som det er tilfældet i MSolvens-målet. Det er det forhold, der 

muliggør at vi i tide kan få et varsel om eventuel finansiel ustabilitet samt så tidligt som 

muligt kan identificere finansiel ustabilitet. 

I denne forbindelse er det ønskeligt med bedre markedsdata for de efterstillede 

kapitalindskud samt eventuelt også for passiver, der ligger lige foran disse i 

prioritetsrækkefølgen. Foranstående passiver prisfastsættes på OTC-markeder. Vi kan se, at 

disse data er blevet væsentligt forbedrede gennem de seneste år. Der er således håb om, at 

udregningen af MSolvens fremadrettet kan forbedres på dette område.  

 

Figur 4: MSolvens og 1/Aktievolatilitet for Jyske Bank 

 

Note: Forklaringen er som til Figur 1. 
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I 2014 og 2015 er der finansiel stabilitet i Danmark. I henhold til teorien skulle MSolvens 

således være lig med 1/Aktievolatiliteten. I Figur 1 for de overlevende banker ser vi, at dette 

ikke helt er tilfældet.  Hvad er forklaringen herpå? 

I Figur 5 har vi afbildet kombinationerne af MSolvens og 1/Aktievolatilitet for hver af de 

overlevende banker for hvert af årene 2014 og 2015 i et scatterplot-diagram. Den stiplede 

linje er en 45-graders linje. Hvis MSolvens approksimativt er lig med 1/Aktievolatilitet, skal 

scatterplottene ligge tilfældigt omkring 45-graders linjen. Af Figur 5 ser vi, at MSolvens 

generelt er lavere end 1/Aktievolatilitet, og at 38 af de 44 bankobservationer ligger under 

45-graders linjen, hvilket er signifikant på 1% niveau.  Vi bemærker også, at det især er 

banker med MSolvens lavere end 3 (defineret som gule og røde banker hos Grosen og 

Raaballe (2016)), hvor MSolvens er væsentligt lavere end 1/Aktievolatiliteten. Det er altså 

banker, der endnu ikke har overvundet bankkrisen, der er årsag til, at den gennemsnitlige 

MSolvens er lavere end den gennemsnitlige 1/Aktievolatilitet. 

 

Figur 5: Scatterplots af 1/Aktievolatilitet mod MSolvens for de overlevende banker for 

årene 2014 og 2015 
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Note: Et kryds markerer en kombination af 1/Aktievolatilitet og MSolvens for en bank for et bestemt år. Den 

stiplede linje er en 45-graders linje. Hvis MSolvens approksimativt er lig med 1/Aktievolatilitet, skal 

scatterplottene ligge tilfældigt omkring 45-graders linjen. 

 

I Figur 6 har vi ligeledes i et scatterplot-diagram afbildet kombinationerne af MSolvens og 

1/Aktievolatilitet for kriseåret 2008 for hver af de børsnoterede danske banker, der 

overlevede 2008. Den stiplede linje er en 45-graders linje. Vi bemærker, at for alle banker er 

MSolvens generelt væsentligt lavere end 1/Aktievolatilitet. Vi bemærker også, at den 

procentvise forskel mellem MSolvens og 1/Aktievolatilitet er størst for banker med lav 

MSolvens. 

 

Figur 6: Scatterplots af 1/Aktievolatilitet mod MSolvens for året 2008 

 

Note: Populationen er alle børsnoterede danske banker ultimo 2008. Et kryds markerer en kombination af 

1/Aktievolatilitet og MSolvens for en bank for året 2008 (ultimo). Den stiplede linje er en 45-graders linje. Hvis 

MSolvens approksimativt er lig med 1/Aktievolatilitet, skal scatterplottene ligge tilfældigt omkring 45-graders 

linjen. Lån & Spar Bank med 1/Aktievolatilitet og MSolvens på 10,52 henholdsvis 8,37 er udeladt af figuren. 
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MSolvens og aktievolatilitet – en opsummering 

Thomas Sangill (2016) argumenterer i sit indlæg for den opfattelse, at MSolvens 

approksimativt er et andet mål for 1 divideret med bankens aktievolatilitet, og at MSolvens 

blot er en simpel parallelforskydning af 1 divideret med bankens aktievolatilitet. Vi har i 

denne artikel vist, at denne opfattelse ikke er i overensstemmelse med hverken teori eller 

data.  

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

på Merton-modellering – præcist samme modellering som i vort teoriafsnit. Baseret herpå 

skulle Danmarks Nationalbank være fortrolige med sammenhængen mellem aktievolatilitet 

og MSolvens. Det er derfor overraskende, at Danmarks Nationalbank i Finansiel Stabilitet 

2008 laver en i øvrigt rudimentær markedsbaseret modellering, der ikke tager hensyn til, at 

en simpel Merton-modellering ikke er velegnet under finansiel ustabilitet, jævnfør vore 

bemærkninger om ”en for simpel” Merton-modellering af Danske Bank i vort teoriafsnit. 

Hvis Danmarks Nationalbank havde haft MSolvens i sin værktøjskasse ville man, jævnfør 

Raaballe (2016) 

1. allerede op til 4-5 år før den danske bankkrise have været advaret om, at noget alvorligt 

kunne være under opsejling i den danske banksektor 

2. entydigt have opdaget en dansk bankkrise medio 2008, altså allerede før Roskilde Banks 

fald 

3. på forhånd have identificeret de banker, der var i farezonen, og hvoraf de fleste 

efterfølgende er døde 

4. opdage, at identifikationen under punkt 3 var i bemærkelsesværdig overensstemmelse 

med bankledelsernes egen vurdering af situationen. 

I lyset af Danmark Nationalbanks mangel på succes med hensyn til at identificere finansiel 

ustabilitet i 2008 var der således et behov for at forbedre evnen til at identificere finansiel 

ustabilitet. Danmarks Nationalbank lægger utvivlsomt større vægt på at overvåge finansiel 

stabilitet, end man gjorde tidligere. Men spørgsmålet er, om Danmarks Nationalbank er 

blevet væsentlig bedre til at overvåge finansiel stabilitet.  
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Er MSolvens færdigudviklet? 

Til trods for MSolvens uomtvistelige succes med at varsko om og identificere den danske 

bankkrise er svaret et nej – også selvom de andre stabilitetsmål, herunder de officielle mål, i 

udpræget grad fejlede. Lakmusprøven er, om MSolvens også er retvisende ved den næste 

bankkrise. 

Ingen kan garantere, at MSolvens også virker næste gang. Men man kan søge at 

verificere/falsificere dets robusthed. En fordel ved MSolvens-målet er, at det er simpelt og 

bygger på et ældgammelt og gennemprøvet princip om, at den nødvendige egenkapital skal 

relateres til omfanget af risiko. En anden fordel ved målet er, at det ikke er baseret på 

specifikke modeller og mange estimerede historiske data/parametre, der kan vise sig at 

være uden værdi under en anden type af bankkrise. 

Forbedringsmuligheder af målet er relativt udførligt diskuteret hos Grosen og Raaballe 

(2016). Et af de spørgsmål, der optager os mest, er, om markedet for bankaktier opfører sig 

rationelt. 

Spørgsmålet er blandt andet inspireret af udviklingen i MSolvens i årene (2002-2006) op til 

den danske bankkrise. Over denne periode blev MSolvens halveret. Det skete ved, at målets 

tæller, den markedsopgjorte egenkapitalprocent, blev godt og vel fordoblet, samtidig med 

at målets nævner, risikoen på bankaktiverne, blev stort set 4-doblet. Det er altså udviklingen 

i målets nævner, der så at sige ”redder” MSolvens-målet. Lidt firekantet formuleret afspejler 

målets tæller, at de danske banker i perioden 2000-2007 havde en gennemsnitlig 

(ligevægtet) regnskabsmæssig egenkapitalforrentning efter skat på 13,9%. Målets nævner 

afspejler samtidig den risikoopbygning, der skete i bankerne som følge af en gennemsnitlig 

(ligevægtet) årlig udlånsvækst på 25,6% for årene 2004-2007. Hvis målets nævner ikke 

havde afspejlet risikoen ved denne udlånsvækst, havde vi ikke set en faldende men en 

stigende MSolvens, hvorved målet ikke i god tid ville have givet et signal om, at noget 

alvorligt kunne være under opsejling i den danske banksektor. Man skal altså ikke alene se 

på udviklingen i MSolvens, men også være opmærksom på udviklingen i både målets tæller 

og nævner. 

På denne baggrund vurderer vi, at det danske marked for bankaktier var rationelt op til 

bankkrisen. Tilsvarende resultater findes af Milne (2014) for verdens 41 største banker for 

perioden 2006-2011.  
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Men kan man regne med, at aktiemarkedet også fremadrettet rationelt vil afspejle de 

fundamentale risici i den enkelte banks aktivvolatilitet? Et delvist svar på dette spørgsmål 

kan fås ved at undersøge hver enkelt banks aktivvolatilitet som en funktion af dens 

fundamentale risikoforhold som udlånsvækst, indlånsunderskud, fordeling af udlån på 

private/erhverv, boliglån/realkreditudlån kontra øvrige udlån, geografisk dækning mv. En 

sådan undersøgelse er formentlig en farbar vej, da risikotagningen på tværs af banker op til 

den danske bankkrise trods alt var væsentlig forskellig. 

Som sagt, vejen frem er efter vor opfattelse en yderligere verificering/falcifisering af 

MSolvens’ robusthed.              
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Appendiks 

 

Resultat: Da udtrykkene for dE  i (3) og (4) skal være lig med hinanden udfald for udfald, 

gælder ligningerne (5) – (7). 

 

Bevis: For udfaldet 0 Edzdz  har vi altså, at (3) = (4) implicerer: 

 

tAAAAEE FFCAAFCE  )(22

2
1  , hvilket kan omskrives til (5). 

 

For udfaldet 0 Edzdz  og (5) er sand, har vi altså, at (3) = (4) implicerer: 

 

AAE AFE   , hvilket er ligning (6). 

 

Af ligning (5), (6) og (3) = (4) følger, at Edzdz  , hvilket er ligning (7). 
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