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Indledning
Notatet beskriver de nye reguleringstiltag, som specifikt vedrører kreditinstitutternes passivside og likviditet. Baselkomiteen har i deres globale retningslinjer foreslået to nye likviditetskrav; en Liquidity Coverrage Ratio (LCR) og en Net Stable Funding Ratio (NSFR).
Begge tiltag implementeres i EU igennem Kapitalkravsdirektivet1.
LCR kravet skal sikre likviditeten på helt kort sigt, ved at kreditinstitutter skal have tilstrækkeligt med højlikvide aktiver til at kunne modstå en 30-dages periode med likviditetsstress.
NSFR er et mere langsigtet/strukturelt tiltag og skal sikre, at institutterne ikke tager for
meget risiko i forbindelse med løbetidstransformering og at instituttets kerneaktiver er
mere stabilt finansieret.
Specifikt for EU indføres også et nyt krav til institutternes beholdning af ”nedskrivningsparate passiver” (MREL2). MREL-kravet vedrører den nye EU-lovgivning for krisehåndtering af
kreditinstitutter formuleret i Krisehåndteringsdirektivet og i aftalen om den fælles krisehåndteringsmekanisme (SRM).
MREL skal sikre, at institutterne altid holder en vis mængde nedskrivningsparate passiver
ift. balancen, således at krisehåndteringsværktøjet ’bail-in’ kan anvendes effektivt til genopretning eller afvikling af instituttet skulle det komme i vanskeligheder (blive nødlidende).
I det følgende uddybes hver af de tre tiltag.

Formelt set består den nye EU regulering af et direktiv og en forordning. Direktivet skal implementeres i national lovgivning mens forordningen gælder direkte for medlemslandene. I det følgende vil
der benyttes ”Kapitalkravsdirektivet” om direktivet og forodningen som helhed, medmindre der refereres til specifikke områder af lovteksterne. Da benyttes ”Kapitalkravsdirektivet” og ”Kapitalkravsforordningen”.
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1 Net Stable Funding Ratio
(NSFR)
1.1 Introduktion og begreber
Formålet med en Net Stable Funding Ratio (NSFR) er at sikre, at bankerne ikke pådrager
sig for meget likviditetsrisiko i forbindelse med løbetidstransformering, og at deres kerneaktiver er sikret en minimumsgrad af stabil finansiering. NSFR komplimenterer således det
andet likviditetsbegreb i Basel III, Liquidity Coverage Ratio (LCR), ved at tilskynde banker
til at anvende mere stabile finansieringskilder, mens LCR tilsigter, at de bedre kan modstå
kortsigtede likviditetsstød. Den nuværende definition af NSFR blev offentliggjort den 14.
januar 2014, og er en opdatering af det oprindelige forslag til Basel III-reguleringen fra
december 2010 (Baselkomitéen 2010). Komitéen har indtil april 2014 modtaget høringssvar, og det er hensigten, at definitionen af NSFR færdiggøres hen mod slutningen af året.
NSFR implementeres i EU via Kapitalkravsdirektivet. En generel regel om at banker skal
have en stabil likviditetsprofil ift. deres aktiver træder allerede i kraft fra den 1. januar 2016
via Kapitalkravsdirektivet. Senest den 31. december 2016 vil Kommissionen have udfærdiget et lovforslag på baggrund af anbefalinger fra EBA. Lovforslaget vil specificere et detaljeret NSFR-minimumskrav, som ventes at blive implementeret den 1. januar 2018.
NSFR er defineret som forholdet mellem den tilgængelige mængde af stabil finansiering
(ASF3 - passiver) og den påkrævede mængde af stabil finansiering (RSF4 - aktiver), jf. (1).
Forholdet skal som minimum være større end eller lig 1, men tilsynsmyndighederne kan
udstikke individuelle krav til banker:
𝑇𝑖𝑙𝑔æ𝑛𝑔𝑒𝑙𝑖𝑔 𝑚æ𝑛𝑔𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑆𝐹
=
≥1
𝑃å𝑘𝑟æ𝑣𝑒𝑡 𝑚æ𝑛𝑔𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔
𝑅𝑆𝐹

(1)

I hovedtræk defineres stabil finansiering som finansiering, der er stabil over en 1-årig periode, men der tages også hensyn til andre karakteristika foruden løbetid, herunder kreditrisikoen forbundet med den enkelte finansieringskilde. Under opgørelsen af den stabile
mængde finansiering inddeles passiver i 5 forskellige kategorier, som ganges med en vægt
(ASF-faktoren), og summen af de vægtede passiver udgør den tilgængelige mængde stabile
finansiering. Kategorierne vises i tabel 1.
Tabel 1
ASF-faktor
100%

3
4

Passivkategorier
Komponenter i ASF-kategori
• Regulatorisk kapital jf. Basel III
• Andre kapitalinstrumenter og passiver med en effektiv restløbetid over et år.

95%

• Stabile anfordringsindskud og tidsbestemte indskud med en restløbetid under et
år fra SMV'er og privatkunder

90%

• Mindre stabile anfordringsindskud og tidsbestemte indskud med en restløbetid
under et år fra SMV'er og privatkunder

Available Stable Funding - ASF
Required Stable Funding - RSF
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• Finansiering med en restløbetid under et år fra ikke-finansielle virksomhedskunder
• Operationelle indskud
50%

• Finansiering med en restløbetid under et år fra stater, offentlige institutioner, og
multilaterale og nationale udviklingsbanker
• Anden finansiering med en restløbetid mellem et halvt og et helt år der ikke er
indeholdt i ovenstående kategorier (inkl. centralbanker og finansielle institutioner)

0%
Kilde:

• Alle andre passiver som ikke er inkluderet i ovenstående kategorier (inkl. passiver uden en defineret løbetid)
• Nettostillingen i afledte instrumenter (udgående betalinger fratrukket indgående
betalinger), hvis udgående betalinger er større end indgående betalinger
Baselkomitéen (2014).

Den påkrævede mængde stabile finansiering opgøres ligeledes ved at inddele aktiver og
ikke-balanceførte poster i 7 kategorier, der tildeles en vægt (RSF-faktoren). Kategorierne
vises i tabel 2.
Tabel 2
RSF-faktor
0%
5%
15%

50%

65%

Aktivkategorier
Komponenter i ASF-kategori
• Seddel og mønt.
• Centralbankreserver.
• Ubehæftede lån med en restløbetid under et halvt år til banker underlagt prudentiel regulering.
• Ubehæftede niveau-1 aktiver (eksl. seddel, mønt og centralbankreserver).
• Ubehæftede niveau-2A aktiver.
• Ubehæftede niveau-2B aktiver.
• HQLA-aktiver behæftet mellem et halvt og et helt år.
• Lån med en restløbetid mellem et halvt og et helt år til banker underlagt prudentiel regulering.
• Operationelle indskud hos andre finansielle institutioner.
• Alle andre aktiver der ikke er inkluderet i de ovenstående kategorier med en løbetid under et år.
• Ubehæftede realkreditlån til boliger med en restløbetid over et år og med en risikovægt under 35 %.
• Andre ubehæftede lån som ikke er inkluderet i ovenstående kategorier, frataget
lån til finansielle institutioner, med en restløbetid på mindst et år og med en risikovægt på mindre end eller lig med 35% under standardmetoden.
• Andre ubehæftede vedligeholdte lån med risikovægte over 35% efter standardmetoden og restløbetid på over et år, frataget lån til finansielle institutioner.

85%

100%

Kilde:

• Ubehæftede værdipapirer som ikke er misligholdte og som ikke kan bruges som
HQLA (inklusiv børsnoteret aktier).
• Fysisk handlede varer (inkl. guld).
• Alle aktiver som er behæftet for en periode på mindst et år.
• Afledte instrumenter med en positiv nettostilling.
• Alle andre aktiver som ikke er inkluderet i ovenstående kategorier, inklusiv misligholdte lån, lån til finansielle institutioner med en restløbetid på mindst et år,
ikke-børshandlede aktier, faste aktiver, pensionsaktiver, immaterielle aktiver, udskudt skat, retained interest, forsikringsaktiver, interesser i dattervirksomheder
og misligholdte værdipapirer.
Baselkomitéen (2014)

Endvidere tildeles ikke-balanceførte poster en RSF-faktor, hvor de nationale tilsynsmyndigheder dog har større mulighed for selv at bestemme RSF-faktoren. RSF-faktorerne for ikkebalanceførte poster vises i tabel 3.
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Tabel 3

RSF-faktorer for ikke-balanceførte poster

RSF-faktor
5 % af den ubrugte
mængde

Nationale myndigheder kan bestemme
RSF-faktoren

Komponenter i RSF-kategori
• Uigenkaldelige eller betinget genkaldelige kredit- og likviditetsfaciliteter til enhver klient
•

Ubetinget genkaldelige kredit- og likviditetsfaciliteter

•
•

Handelsrelaterede forpligtelser (inkl. garantier og akkreditiver)
Garantier og akkreditiver som ikke er forbundet med handelsrelaterede forpligtelser
Ikke-kontraktuelle forpligtelser som fx

•

- Potentielle anmodninger om genkøb af bankens egen gæld eller relaterede SPV'ers gæld.
- Strukturerede produkter som kunder forventer kan handles i et aktivt
sekundært marked.
- Investeringsforeninger som markedsføres med et stabilt afkastmål.

Kilde:

Baselkomitéen (2014).

I tabel 4 vises ændringer i det seneste forslag til NSFR ift. det seneste forslag, og effekten
på NSFR.
Tabel 4

Ændringer i NSFR-vægte fra 2010 til 2014

ASF
Kapital, hybridkapital og langsigtet engrosfinansiering.
Stabile indskud
Mindre stabile indskud
Operationelle indskud
Engrosfinansiering med en restløbetid mellem 6 måneder og 1 år
RSF
Centralbankreserver, seddel, mønt og ubehæftede lån med en
restløbetid under 6 måneder til andre banker.
Ubehæftede HQLA-aktiver med en restløbetid under 1 år
Ubehæftede niveau-2A og niveau-2B aktiver med en restløbetid
over 1 år
Behæftede HQLA-aktiver med en restløbetid mellem 6 måneder
og 1 år
Ikke-HQLA-aktiver og ikke-genfornyelige lån med en restløbetid
under 1 år til NBFI'er
Engroslån med en restløbetid mellem 6 måneder og 1 år
Ubehæftede lån med risikovægt under 35 % og en restløbetid under 1 år til privatpersoner og SMV'er
Ubehæftede lån med risikovægt over 35 % og en restløbetid under 1 år til privatpersoner og SMV'er
Ubehæftede lån med en restløbetid under 1 år til store virksomheder, stater og offentlige institutioner
Ubehæftede lån med en risikovægt under 35 % og en restløbetid
over 1 år
Ubehæftede realkreditlån til boliger med en risikovægt under 35
% og en restløbetid over 1 år
Andre ubehæftede lån med en risikovægt over 35 % og en restløbetid over 1 år
Behæftede lån med en behæftelsesperiode over 1 år
Behæftede ikke-HQLA-aktiver med en restløbetid over 1 år
Kilde:
Gobat, Yanase og Maloney (2014)

2010
100%
90%
80%
0%

2014
100%
95%
90%
50%

Effekt
Positiv
Positiv
Positiv

0%

50%

Positiv

2010

2014

Effekt

0%

0%

-

0%

5%

Positiv

20/50%

15/50%

-

0%

50%

Negativ

0%

50%

Negativ

0%

50%

Negativ

65%

50%

Positiv

85%

50%

Positiv

50%

50%

-

65%

65%

-

65%

65%

-

100%

85%

Positiv

100%
100%

100%
100%

-

På passivsiden har alle typer af anfordringsindskud fået en højere vægt, hvilket alt andet
lige bidrager positivt til instituttets NSFR. Løbetidsintervallerne er blevet mere findelt, idet
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der nu skelnes mellem passiver med en løbetid under 6 måneder, mellem 6 måneder og 1
år, og over 1 år, hvor der før kun blev skelnet mellem passiver med løbetid under og over
1 år. Endvidere er operationelle indskud blevet inkluderet i NSFR. Vægten på regulatorisk
kapital (100 pct.) er uændret.
På aktivsiden har aktiver med restløbetid på under et år (HQLA5 og ikke-HQLA) fået en
højere vægt, hvilket alt andet lige bidrager negativt til instituttets NSFR. Derudover har
ubehæftede HQLA-aktier fået en højere vægt, ubehæftede lån med en restløbetid på under
et år til ikke-finansielle institutioner fået en lavere vægt og andre vedligeholdte lån med en
risikovægt på over 35 pct. har også fået en lavere vægt. Samlet set burde de fire ændringer
på aktivsiden, alt andet lige, bidrage positivt til instituttets NSFR.
Flere af kommentarerne til det nyeste forslag til NSFR nævner den asymmetriske behandling af repo-aftaler. I den nuværende definition af NSFR skelnes ikke mellem sikrede og
usikrede lån, og alle lån med en løbetid under 1 år til ikke-banker tildeles en RSF-faktor på
50 pct., mens lån med en løbetid under et halvt år til banker tildeles en RSF-faktor på 0
pct. F.eks. vil en 14-dages omvendt repo-aftale med en bank som modpart ikke påvirke
NSFR, mens den samme aftale med et pensionsselskab vil indgå i NSFR-nævneren med en
vægt på 50 % således, at aftalen kræver 50 pct. stabil finansiering, jf. evt. Svenska Bankföreningen (2014). Ud over at dette øger omkostningerne ved at indgå i omvendte repoaftaler, kan det samtidig også mindske likviditeten på markedet for værdipapirerne, der
typisk bruges som pant i repo-aftaler.6
Basel III-lovgivningen omfatter også realkreditinstitutter. Variabelt forrentede realkreditlån
finansieres typisk vha. kortere realkreditobligationer (f.eks. 1-årige obligationer ved et F1lån), hvilket udsætter realkreditinstitutterne for en refinansieringsrisiko, når deres udlån
løbende skal refinansieres. Under Basel III vil realkreditobligationer med en restløbetid under et halvt år ikke vurderes som værende stabil finansiering, mens realkreditobligationer
med en restløbetid mellem et halvt og et helt år får en ASF-faktor på 50 pct.7 Til gengæld
vil de lange lån hos realkreditinstitutterne kræve stabil finansiering, da løbetiden på lånet
er over et år. Dette medfører, at realkreditinstitutterne vil skulle indhente ekstra finansiering til korte udlån under det nuværende NSFR-forslag, hvilket kan øge omkostningerne på
korte realkreditlån. Problemstillingen illustreres med et eksempel i boks 1.1.

High Quality Liquid Assets
Det er særligt statsobligationer, der bruges som pant i repo-aftaler. Endvidere bruges danske realkreditobligationer også ofte som pant.
7
Dette er en lempelse ift. det oprindelige forslag til NSFR, hvor realkreditobligationer med en restløbetid under et helt år vil få en ASF-faktor på 0 pct.
5
6
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Boks 1.1

Korte realkreditobligationer og NSFR

En kunde optager et 30-årigt variabelt forrentet F1-lån hos et realkreditinstitut, som har en NSFR på
1. Balanceprincippet gør, at instituttet matcher den underliggende finansiering til lånet, så den udsteder en 1-årig obligation, som finansierer lånet og refinansieres hvert år i resten af lånets løbetid
ved udstedelse af nye 1-årige obligationer. Instituttet har nu et passiv med en løbetid på 1 år (obligationen) og et aktiv med en løbetid på 30 år (lånet). Da passivet har en restløbetid mellem et halvt
og et helt år får det en ASF-faktor på 50 pct., mens aktivet får en RSF-faktor på 65 pct. Efter et halvt
år er passivet ikke længere stabil finansiering, og det får en ASF-faktor på 0 pct.
Der lægges således 65 pct. af lånets værdi til nævneren i NSFR, mens der lægges 50 pct. til i tælleren
det første halve år af obligationens løbetid. Instituttet skal derfor skaffe 15 pct. af lånets værdi i stabil
finansiering for at overholde NSFR-kravet, mens det skal skaffe yderligere 50 pct. i stabil finansiering
det sidste halve år af obligationens løbetid.

I et forsøg på blandt andet at gøre korte realkreditobligationer mere kompatible med NSFR,
har den danske regering vedtaget et lovforslag som betyder, at korte realkreditobligationer
i fremtiden altid vil kunne refinansieres. Såfremt at refinansieringen fejler eller den effektive
rente stiger mere end fem pct. point i forhold til sidste år, vil realkreditobligationen blot
rulle videre med en rentestigning begrænset til fem pct. point. Dette betyder, at det er
investoren, og ikke låntager, som bærer refinansieringsrisikoen. De danske myndigheder
mener at sådanne (soft bullet) tiltag bør tages med i definitionen af instituttets tilgængelige
stabile funding. Med andre ord, at det danske tiltag bør resultere i at kortere realkreditobligationer bliver betragtet som langsigtet stabil finansiering (højere ASF-faktor), jf. Erhvervs- og Vækstministeriet (2014a). Foreløbigt tager NSFR definitionen ikke hensyn til
denne slags tiltag.
Samtidig har realkreditinstitutterne selv imødegået reguleringen ved at udstede obligationer med en længere løbetid, der har F1-lignende karakteristika. Fx har Realkredit Danmark
introduceret FlexKort-lånet, hvor de bagvedliggende obligationer refinansieres hvert tredje
år, men rentetilpasses halvårligt på baggrund af CITA-renten. Samtidig har BRFkredit introduceret for-finansierede obligationer med løbetid på 3-5 år, der udtrækkes til kurs 100
efter 1 år såfremt, at der kan sælges obligationer, som sikrer fuld indfrielse af de eksisterende obligationer. Hvis ikke det er muligt at sælge en tilstrækkelig mængde obligationer,
så udtrækkes en mængde af de eksisterende obligationer svarende til provenuet fra obligationssalget og midlerne fra låntagerne, og resten af obligationerne fortsætter uden et
løfte om tilbagebetaling.8 Introduktionen af de nye obligationstyper skal dog også ses i lyset
af, ratingsbureauer og Nationalbanken har påtalt refinansieringsrisikoen forbundet med F1lån.

1.2 Konsekvenserne af NSFR
På baggrund af data fra samlet set 223 banker fra 128 lande – de 100 største banker globalt
samt de største banker i 128 lande - finder Gobat et al. (2014), at der ved udgangen af
2012 ikke var den store forskel i NSFR på tværs af landene, men at der var stor variation

Refinansieringsrisikoen elimineres dermed i grove træk på samme måde som den tidligere nævnte
lovændring gør. Der er dog ingen rentetrigger.
8
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blandt bankerne på nationalt plan. Derudover finder de, at 86 pct. af bankerne i deres
datasæt ved udgangen af 2012 allerede indfriede kravet om en NSFR på over 100 pct. Den
primære forklaring på dette er, at banker allerede har intern likviditetsstyring, som gør at
de langt hen ad vejen lever op til de kommende likviditetskrav. Gobat et al. (2014) finder
derfor ikke grund til at tro, at indførelsen af NSFR vil have en nævneværdig effekt på bankernes mulighed for fortsat at transformere løbetider på ind- og udlån. Det påpeges slutteligt, at der ligger en stor opgave vedrørende dataindsamling, hvis NSFR’en skal kunne bruges som et effektivt instrument til at overvåge bankers risikoprofil.
Bloor, Craigie og Munro (2012) præsenterer en generel ligevægtsmodel med en finansiel
sektor, som er kalibreret efter New Zealandske økonomiske forhold. De finder, at introduktionen af NSFR øger bankernes andel af langsigtet finansiering og mindsker det samlede
antal refinansieringer i bankerne, men øger mængden af refinansieringer i gæld med længere løbetider ift. tidligere.
Den højere andel af langsigtet finansiering fører til højere finansieringsomkostninger, som
i teorien burde føre til lavere kreditgivning. Indførelsen af NSFR kan derfor dæmpe kreditgivningen på lang sigt. Dynamikken i modellen er dog afhængig af rentespændene på obligationsmarkedet, for høje (lave) rentespænd i kriseperioder (opgangsperioder) kan føre
til procyklisk kreditgivning. Bloor et al. (2012) mener dog, at disse problemer kan afværges
gennem policy-design og brug af kapitalbuffere.
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2 Liquidity Coverage Ratio (LCR)
2.1 Introduktion og begreber
Baselkomitéens andet likviditetskrav er ”Liquidity Coverage Ratio” (LCR), som implementeres i EU igennem Kapitalkravsdirektivet. LCR skal sikre likviditeten på kort sigt, ved at
institutterne har tilstrækkelige likvide aktiver af høj kvalitet (”High Quality Liquid Assets”,
HQLA) til at dække de forventede nettolikviditetsudstrømninger, der ventes at opstå i løbet
under et stiliseret scenarie med 30-dages intensivt likviditetsstress. Når LCR-kravet er fuldt
indfaset, skal ratioen udgøre mindst 100 pct., svarende til at beholdningen af højlikvide
aktiver, som minimum, skal kunne dække de forventede netto-likviditetsudstrømninger en
til en, jf. (2).
𝐿𝐶𝑅 =

Beholdning af højlikvide aktiver (HQLA)
≥ 100 𝑝𝑐𝑡.
Nettolikviditetsudstrømninger over de næste 30 kalenderdage

(2)

De højlikvide aktiver er inddelt i to kategorier: ”level 1” og ”level 2”. Level 1 aktiverne
omfatter sedler/mønter, central bank reserver og højt ratede fordringer på stater/centralbanker. Blandt level 2 aktiverne indgår bl.a. virksomheds- og realkreditobligationer. For at
tælle med i HQLA må ingen af aktiverne være benyttet som sikkerhedsstillelse. Aktiver som
eksempelvis udlån anses ikke som værende højlikvidt og må ikke indgå som HQLA, men
kontraktuelle afdrags- og rentebetalinger, der forfalder inden for 30 dage, må modregnes i
nævneren som en likviditetsindstrømning, jf. nedenfor.
Level 2 aktiverne må maksimalt udgøre 40 pct. af de samlede højlikvide aktiver. Derudover
er de udsat for et 15 pct. haircut, hvilket betyder de kun indgår med 85 pct. af deres
markedsværdi i tælleren.
De forventede nettolikviditetsudstrømningerne over de næste 30 dage opgøres som forskellen mellem de forventede likviditetsud- og indstrømninger.
De forventede udstrømninger beregnes ved at gange instituttets forskellige gældstyper med
den procentvise andel, der antages at forsvinde under Baselkomitéens opstillede stressscenarie. Denne andel varierer alt efter risikoen forbundet med finansieringskilden. For indskydergaranterede indlån er andelen relativt lav på 3 pct., mens finansiering fra finansielle
institutter antages helt at forsvinde.
De forventede indstrømninger modregnes udstrømningerne i nævneren, men må maksimalt
udgøre 75 pct. af udstrømningerne, således at institutterne tvinges til at holde højlikvide
aktiver svarende til mindst 25 pct. af deres forventede udstrømninger. Indstrømninger fra
sikre aktiver som kontraktuelle betalinger fra ikke-misligholdte udlån til husholdninger og
virksomheder antages at modtages fuldt, mens en mindre andel modtages fra mere risikable aktiver.
For en nærmere definition af LCR’en henvises til appendiks.
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LCR-kravet skal opfattes som et mindstekrav under ”normale” omstændigheder. Det forventes, at bankerne anvender deres højlikvide aktiver under perioder med likviditetsstress,
og dermed bryder LCR-kravet midlertidigt.
Baselkomitéen kom d. 16 december 2010 med deres første udspil til Basel III likviditetsdelen herunder definitionen af LCR’en. Dette omfattede en observationsperiode for LCR’en,
hvor institutter rapporterede til nationale myndigheder, med henblik på den endelige definition, herunder kategoriseringen af de højlikvide aktiver. I dette udspil var særligt dækkede obligationer (SDO’er), inklusiv danske realkreditobligationer, ikke kategoriseret blandt
level 1 aktiverne i opgørelsen af HQLA og måtte således maksimalt udgøre 40 pct. Dette til
trods for, at disse obligationer er belånbare i Nationalbanken, hvilket er et af principperne
for klassificeringen af de mest likvide aktiver i Baselkomitéens udspil.
Tre år senere kom et revideret udspil til LCR’en den 13. januar 2013, men klassificeringen
af realkreditobligationerne og SDO’er var uændrede. Udspillet indeholdt bl.a. et forslag om
en gradvis indfasning fra 1. januar 2015 frem mod den fulde virkning pr. 1. januar 2019. I
det oprindelige udspil skulle LCR’en være fuldt implementeret 1. januar 2015.
I forhold til implementeringen Basel III i den konkrete EU-lovgivning, kom første udkast til
EU’s nye Kapitalkravsdirektiv (CRD IV) den 20. juli 2011, herunder ”Capital Requirements
Regulation” (CRR), hvori kapital- og likviditetskravene til bankerne er formuleret. Den 26.
juni 2013 blev CRR endeligt vedtaget. I modsætning til Basel-udspillet sker indfasningen
allerede pr. 1. januar 2018, som det fremgår i nedenstående tabel.
Tabel 1

Indfasning af LCR i kapitalkravdirektivet

Liquidity Coverage Ratio
Anm:
Kilde:

2015

2016

2017

2018

60 pct.

70 pct.

80 pct.

100 pct.

Indfasningsperioden i Kapitalkravsdirektivet er et år kortere ift. Baselkomiteens udspil fra 2013.
Kapitalkravsdirektivet

Den endelige definition af LCR’en er ikke på plads i EU endnu. Den præcise definition skal
vedtages via en delegeret retsakt fra Kommissionen. Den oprindelige deadline blev i CRR
sat til 30. juni 2014, men denne er foreløbigt overskredet. Det er uklart hvornår Kommissionen offentliggør den endelige definition af LCR’en.
Kommissionens endelige delegerede retsakt vil desuden indeholde nærmere bestemmelser
omkring undtagelsesmuligheder for lande, hvis udbud af højlikvide aktiver i egen valuta er
begrænset, fx på grund af manglende udbud af udestående statsobligationer. Dette vil i høj
grad være baseret på et udspil fra EBA fra 28. marts 2014, hvor Danmark er på listen over
lande, der er kvalificeret til en af undtagelsesmulighederne. EBA nævner imidlertid ikke
muligheden for at dansk realkredit kan indgå som level 1 aktiv.
Omvendt er der fra dansk side gjort et betydeligt lobbyarbejde for at få dansk realkredit
opgraderet til level 1, og der er indikationer på, at det ser ud til at lykkes. Den 9. maj 2014
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kom Erhvervs- og Vækstministeriet med en pressemeddelelse, hvori det forlød at Kommissionen i et udkast til LCR ville opgradere realkreditobligationer til et ”level 1B” aktiv. 9 Dette
ville omfatte en forøgelse af maksimumsgrænsen for realkreditobligationer fra 40 pct. til
70 pct. samt en reduktion i haircuttet fra 15 pct. til 7 pct. Ifølge Erhvervs- og Vækstministeriet skulle danske institutter kunne holde realkreditobligationer i samme omfang, hvis
en sådan level 1B kategori ender med at blive en del af LCR’en. Kommissionens planer blev
senere bekræftet ved at udkastet blev lækket af stabsmedlemmer fra Kommissionen. 10 Heri
skulle fremgå, at kravet for at tælle med som level 1B er en rating på mindst AA- og at
udstedelsen er mindst på 500 mio. euro.
Men da den endelige retsakt endnu ikke er på plads, er det fortsat uvist om danske realkreditobligationer vil kunne tælle med blandt de mest likvide aktiver. Problemet er nærmere
omtalt i afsnit 2.2.
Et andet problem i forbindelse med LCR-kravet for et land som Danmark - der fører fastkurspolitik – er, at der ikke stilles eksplicitte krav til hvilken valuta de højlikvide aktiver skal
være denomineret i. Under finanskrisen oplevede nogle institutter likviditetsproblemer i
udenlandsk valuta, som følge af deres korte finansiering i udenlandsk valuta (specielt dollar), jf. Larsen (2014). Der er indikationer på, at det nuværende udspil til LCR’en ikke vil
forhindre en gentagelse disse problemer. Dette er uddybet i afsnit 2.3.

2.2 Realkreditten
I Baselkomitéens udspil til LCR’en er realkreditobligationer kategoriseret, som level 2A aktiver og må dermed 1) maksimalt udgøre 40 pct. af de samlede HQLA og skal 2) fratrækkes
et haircut på 15 pct.
For et land som Danmark, kan penge- og realkreditinstitutter få svært ved at overholde
LCR-kravet, hvis realkreditobligationer ikke bliver kategoriseret som højlikvide level 1 aktiver og derfor kun kan anvendes til opfyldelse af LCR-kravet i begrænset omfang. Dette
skyldes, at udbuddet af level 1 aktiver i så fald vil være begrænset, da Danmark har en
relativt lav mængde af udestående statsgæld ift. den finansielle sektors størrelse.
I 2007 ændredes reglerne for udstedelse af realkreditobligationer i forbindelse med implementering af EU’s Kapitalkravsdirektiv. Dette skete med Loven om Særligt Dækkede Obligationer (SDO’er), der bl.a. gjorde det muligt, at også pengeinstitutter kan udstede obligationer med sikkerhed i fast ejendom. Dette har betydet, at der sidenhen er kommet flere
typer af realkreditobligationer på markedet, som er beskrevet nærmere i boks 2.1.
Boks 2.1

SDO’er og traditionelle realkreditobligationer

I 2007 ændrede man reglerne for udstedelse af realkreditobligationer (for at implementere regler i
EU’s kapitalkravsdirektiv). Det sker via ”Loven om Særligt Dækkede Obligationer”, som gjorde det

http://www.evm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2014/09-05-14-kommissionen-anbefaler-dansk-realkredit-i-level-1
10
http://news.coveredbondreport.com/2014/05/commission-leak-confirms-level-1b-lcr-plan/
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muligt for pengeinstitutter at udstede obligationer med sikkerhed i fast ejendom. Reglerne omkring
lånegrænser og sikkerhedsstillelse for realkreditlån ændredes også.
I dag er der 3 typer realkreditobligationer på markedet
1)

Traditionelle realkreditobligationer (RO’er) – de samme obligationer, som før 2007

2)

SDO’er – opfylder nye krav i Loven om Særligt Dækkede Obligationer

3)

Særligt Dækkede Realkredit Obligationer (SDRO’er) – må kun udstedes af realkreditinstitutter og opfylder både de gamle krav til RO’er og de nye krav til SDO’er.

De vigtigste forskelle mellem traditionelle RO’er til de nye SDO’er er, at
1)

SDO’er kan udstedes af både penge og realkreditinstitutter. De traditionelle RO’er og
SDRO’er kan kun udstedes af realkreditinstitutter.

2) LTV’en skal overholdes til ethvert tidspunkt for SDO’er – ikke kun udstedelsestidspunktet.
Hvis boligpriserne falder (og LTV dermed stiger), så skal instituttet postere yderligere sikkerhed til obligationsinvestorerne under et SDO-lån.

3) Der er ikke det samme krav om balanceprincip, dvs. der behøver ikke nødvendigvis være
en-til-en sammenhæng mellem betalingsprofilen på udlånet og på realkreditobligationen.

4) Der er mulighed for ubegrænset afdragsfrihed og løbetid for SDO-boliglån med LTV på max.
75 pct. For RO’er er maksimal afdragsfrihed på 10 år.
Der er altså både lempelser og stramninger i forbindelse med den nye SDO-lov. En af lempelserne
er, at det under SDO-loven nu er blevet muligt at vælge mellem et ”overordnet” og ”specifikt” balanceprincip, hvor det specifikke svarer det til traditionelle et-til-et princip, mens det overordnede har
en større fleksibilitet i likviditetsstyringen. Ifølge Realkreditrådet (2012) udsteder realkreditinstitutterne stort set kun SDO’er og SDRO’er. Det nævnes også, at realkreditinstitutterne har valgt at fastholde en-til-en sammenhængen.

Likviditetsbegrænsningen af realkreditobligationerne kan få betydning for det danske realkreditsystem. I Danmark er en stor del af boligmarkedet finansieret via obligationsudstedelser, som såvel den hjemlige og den udenlandske finansielle sektor i høj grad køber. Hvis
ikke realkreditobligationerne i tilstrækkelig grad kan benyttes til at opfylde LCR-kravet, da
vil de blive mindre attraktive at investere i for indenlandske og udenlandske finansielle
institutioner, hvilket kan forøge finansieringsomkostningerne.
Baselkomitéen pointerer i deres udspil, at aktivernes kategorisering i level 1 og 2 er baseret
på objektive principper, der reflekterer i hvor høj grad et aktiv kan konverteres til kontanter. Her tilgodeses aktiver med lav risiko/volatilitet og kompleksitet samt aktiver, der handles på store og aktive markeder. Idealkriteriet for et HQLA er, at det skal kunne benyttes
som sikkerhedsstillelse hos centralbanken.
In order to qualify as “HQLA”, assets should be liquid in markets during a
time of stress and, ideally, be central bank eligible.11
Netop det faktum, at de danske realkreditobligationer er belånbare i Nationalbanken og har
et stort marked, har været et kritikpunkt.

11

Baselkomitéen (2013), s. 7.

12

Det skal her nævnes, at SDO’er behandles under ét i Baselkomitéens udspil. En stor del af
realkreditinstitutternes obligationsudstedelser overholder strengere krav bl.a. det såkaldte
specifikke balanceprincip jf. boks 2.1. Det specifikke balanceprincip betyder, at realkreditudlånet og den bagvedliggende obligationsfinansiering, har en identisk profil med hensyn
til løbetid og rente- og afdragsbetalinger. Dette match mellem udlån og finansiering betyder, at der ikke er nogen direkte likviditetsrisiko når realkreditinstituttet skal afvikle sine
betalingsforpligtelser. Det er primært kreditrisiko i form af misligholdelse af udlån, der kan
generere likviditetsrisiko ift. afviklingen af betalinger på de bagvedliggende obligationer.
Realkreditobligationens en-til-en sammenhæng med udlånet er primært et dansk fænomen,
og det er ikke nødvendigt for at en obligationsudstedelse kan få prædikatet ”særligt dækket”. I Baselkomitéens udspil bliver denne type realkreditobligationer derfor behandlet på
lige fod med mindre sikre SDO’er.
Realkreditrådet kritiserer desuden, at realkreditinstituttets beholdning af egne obligationer
ikke kan medregnes i LCR’en. De mener ikke, at det påvirker obligationens likviditet om
udstederen er realkreditinstituttet selv eller et andet. Omvendt mener de, at det svækker
realkreditinstitutternes mulighed for at bistå låntagere i forbindelse med indfrielser og omlægninger af lån.

2.2.1 Baselkomitéens løsningsforslag for lande med begrænset udbud
af level 1 aktiver
Som nævnt vil den finansielle sektor i et land med lav udestående statsgæld ift. sektorens
størrelse, have svært ved at overholde LCR-kravet under Basel-definitionen. Dette er naturligvis ikke hensigtsmæssigt, og derfor er der i Baselkomitéens udspil også præsenteret
alternative løsningsforslag til LCR-reguleringen i disse scenarier.
Til implementeringen af disse i EU, har EBA den 28. marts 2014 udformet et udkast til
Kommissionen af de tekniske standarder til disse undtagelsesmodeller, samt hvilke lande,
der har dokumenterede behov for at gøre brug heraf.
EBA præsenterer to undtagelsesmodeller:
1) Udenlandske HQLA: Der kan benyttes HQLA denomineret i udenlandske valuta til
at opfylde LCR-kravet mod et ekstra haircut på 8 pct. af markedsværdien. For lande
involveret i gensidig fastkurspolitik kan haircuttet sættes lavere til valutakursens
udsvingsbånd. Dette vil i så fald være 2,25 pct. for Danmark, svarende til udsvingsbåndet over for euroen.
2) Centralbank likviditetsfacilitet: Institutter skal have adgang til en særlig likviditetsfacilitet i centralbanken, der kan benyttes med en dags forsinkelse, mod en
strafrente.
EBA har godkendt Danmark og Norge til at bruge undtagelsesmodellerne.
I et notat fra Erhvervs- og Vækstministeriet (2014b), har regeringen imidlertid gjort det
klart, at de ikke mener, at disse undtagelsesmodeller er forenelige med den danske fastkurspolitik, og derfor ikke er relevante for Danmark.
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Argumentet for at forslag 2) ikke er foreneligt med fastkurspolitikken, er at Nationalbankens
mulighed for at ændre udbuddet af likviditet af natur vil være begrænset. I en situation
med pres på kronen, da må Nationalbanken hæve renten, hvilket alt andet lige vil kræve
en reduktion i pengeudbuddet. Men hvis kreditinstitutterne har adgang til en særlig likviditetsfacilitet, da må Nationalbanken være parate til at tilføre likviditet hvis institutterne
skulle få behov, og det vil derfor ikke være muligt at effektivt at reducere pengeudbuddet.
Dermed vil muligheden for at påvirke pengemarkedsrenten til at forsvare fastkurspolitikken
også være hæmmet.
Under forslag 1) påpeges problemerne under statsgældskrisen, hvor kronen styrkedes ift.
euroen. Hvis bankernes likvide aktiver samtidig havde været opgjort i euro for at møde
LCR-kravet under forslag 1), da ville der have opstået et ekstra pres, da banken typisk ville
have behov for at sælge sine udenlandske aktiver for at svare forpligtelser i kroner. Dette
ville have presset kronen yderligere op og dermed problematiseret fastkurspolitikken.

2.3 Fastkurspolitikken
LCR-kravet skal som udgangspunkt ikke eksplicit være opfyldt i nogen bestemt valuta ifølge
Baselkomiteens udspil. Der stilles dog et kvalitativt krav om, at instituttets fordeling af
HQLA på valuta skal matche instituttets operationelle behov, men det er tvivlsomt om dette.
Dette er nærmere omtalt i nedenstående boks 2.2.
Boks 2.2

LCR’en og valutakursdenomineringen af HQLA

Ifølge § 42 i Baselkomiteens LCR udspil, da skal valutafordelingen af et instituts HQLA matche dets
likviditetsbehov:
”While the LCR is expected to be met and reported in a single currency, banks are expected to be
able to meet their liquidity needs in each currency and maintain HQLA consistent with the distribution of their liquidity needs by currency. The bank should be able to use the stock to generate
liquidity in the currency and jurisdiction in which the net cash outflows arise. As such, the LCR by
currency is expected to be monitored and reported to allow the bank and its supervisor to track
any potential currency mismatch issues that could arise, as outlined in Part 2 (...)”.12
Såfremt instituttet vurderes at have tilstrækkeligt med højlikvide aktiver i alle valutaer, da indregnes
ikke noget haircut i udenlandsk denominerede HQLA. Hvis § 42 ikke vurderes at være opfyldt, som
følge af manglende udbud af HQLA i den respektive valuta, da kan instituttet kvalificeres til at gøre
brug af en af undtagelsesmulighederne omtalt i 2.2.1. Det er først i dette tilfælde, at eventuelle
haircuts på udenlandske HQLA skal tages i brug.
Der er i Baselkomiteens udspil ikke formuleret nogen tekniske standarder ift. hvornår § 42 er overholdt eller ej. Ifølge Sveriges Riksbank består de store svenske bankers højlikvide aktiver primært af
dollar frem for SEK13. SEK-denominerede aktiver udgør kun 5-10 pct. af de samlede HQLA, hvilket
næppe kan opfattes som værende konsistent med likviditetsbehovet i SEK. Dette indikerer umiddelbart, at det er tvivlsomt hvorvidt en tilsvarende § 42 i det kommende LCR-udspil fra Kommissionen
vil begrænse evt. valuta mismatch.

12
13

Baselkomitéen (2013) § 42
Se: http://finanswatch.dk/Finansnyt/Pengeinstitutter/article6801422.ece
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For et land som Danmark, der fører fastskurspolitik, da kan det være problematisk, hvis
den finansielle sektor har betragtelig finansiering i udenlandsk valuta, men ikke har tilsvarende højlikvide aktiver i udenlandske aktiver – eller med andre ord har en lav LCR målt i
udenlandsk valuta.
Finanskrisen i Danmark illustrerer hvordan et sådant scenarie kan medføre problemer ift.
fastkurspolitikken. Op til finanskrisen finansierede danske kreditinstitutter sig i stigende
grad i korte udenlandske lån. Under finanskrisen opstod problemer med refinansieringen af
disse korte lån i udenlandsk valuta. Dette medførte et stort pres på valutareserven for at
sikre institutternes betalingsforpligtigelser i udenlandske valuta og for at fastholde kronekursen jf. Larsen (2014).
Derfor er det for Danmark særdeles vigtigt, at undgå scenarier, hvor kreditinstitutterne er
afhængige af, at Nationalbanken leverer likviditet i udenlandsk valuta. Dette kan potentielt
opnås ved en høj LCR-dækning i de valuta, som institutterne er særligt eksponeret i. En
større valutareserve kan også afhjælpe likviditetsproblemer i udenlandsk valuta, men en
stor likvid valutareserve er også forbundet med omkostninger pga. lavere forrentning jf.
Larsen (2014).
Basel-udspillet til LCR’en indeholder også et afsnit omkring ”monitoring tools” for likviditetsrisiko, som reguleringsmyndighederne kan anvende som supplement til LCR’en. Herunder nævnes det, at LCR’en for ”signifikante valuta” bør overvåges af reguleringsmyndigheder. Her er en valuta signifikant, hvis den udgør mere end 5 pct. af bankens samlede passiver. Til dette formål kan reguleringsmyndighederne sætte en ”minimums monitorerings
LCR-ratio” for udenlandske valuta. Disse krav bør afspejle sværhedsgraden i at skaffe valuta under et stressscenarie.

3 Minimumskrav til nedskrivningsparate passiver (MREL14)
Følgende er hovedsagligt baseret på artikel 12 fra Europa-Parlamentets forordning om den
fælles afviklingsmekanisme (Europa-Parlamentet, 2014b). Kravet om et minimum af nedskrivningsparate passiver er det ”mindst færdige” af de tre reguleringstiltag og den følgende
beskrivelse er derfor på et overordnet plan.

3.1 MREL
For at de nye krisehåndteringsværktøjer formuleret i Krisehåndteringsdirektivet og aftalen
om den fælles krisehåndteringsmekanisme kan anvendes effektivt må det sikres, at kreditinstitutter på ethvert givent tidspunkt holder et minimum af nedskrivningsparate passiver,
MREL, ift. deres balance. Et sådant krav er nødvendigt for at sikre, at især bail-in værktøjet
kan anvendes ifm. genopretning eller afvikling af kreditinstitutter. Derudover er det inte-
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ressant i en likviditetssammenhæng, fordi det på papiret kan afværge bankruns. Nedskrivningsparate passiver er passiver, hvor kreditor kontraktuelt er forpligtet til at tage tab.15
Den præcise kreditorrækkefølge for nedskrivningsparate passiver er endnu ikke fastlagt,
men forventningen er, at de står lige under aktionærer.
Minimumskravet til nedskrivningsparate passiver defineres som egenkapital og nedskrivningsparate passiver i forhold til samlede passiver, eksklusiv passiver som stammer fra
derivater.
EBA har ansvaret for at udforme de regulatoriske standarder, som angiver hvilke passiver,
der kan klassificeres som nedskrivningsparate. Dette skal ske inden udgangen af 2014. Det
står de nationale afviklingsmyndigheder frit for, at tilføje ekstra kriterier. Det er også de
nationale afviklingsmyndigheder, der i første omgang skal bestemme institutternes andel
af nedskrivningsparate passiver. Andelen skal være institutbestemt og afhængig af instituttets størrelse, risikoprofil og forretningsmodel.
Under den fælles krisehåndteringsmekanisme i Bankunionen, er det den fælles krisehåndteringsmekanisme, som fastlægger kravet til nedskrivningsparate passiver.
Både krisehåndteringsdirektivet og den fælles afviklingsmekanismer er vedtaget og begge
forventes at træde i kraft den 1. januar 2015. Bail-in instrumenterne og afviklingsfunktionerne træder dog først i kraft den 1. januar 2016. Indtil dette sker, er det stadig de nationale afviklingsmyndigheder, som har ansvaret for de nationale afviklingsregimer.
Som udgangspunkt kan realkreditinstitutter fritages fra at opfylde kravet om et minimum
af nedskrivningsparate passiver, såfremt at der eksisterer nationale tiltag over for insolvens
og at disse procedurer, sikrer at investorer i realkreditinstitutterne også risikerer tab, som
er i tråd med krisehåndteringsdirektivets formål.
Når myndighederne fastsætter, hvilke passiver, der er nedskrivningsparate, skal det ske på
baggrund af følgende kriterier:


Det skal sikres, at et kriseramt institut kan håndteres ved hjælp af de tilgængelige
krisehåndteringsværktøjer og i overensstemmelse med formålene for krisehåndtering.



Det skal sikres, hvor det er relevant, at institutterne har tilstrækkelige nedskrivningsparate passiver, så de efter en evt. brug af bail-in instrumentet kan absorbere
tabene og genoprette den egentlige kernekapitalprocent til et acceptabelt niveau.



Instituttets størrelse, risikoprofil og forretningsmodel.



I hvilken grad indskydergarantiordninger kan bidrage til at finansiere håndteringen
af et kriseramt institut (jf. Artikel 79 i forordningen om bankunionen).

I lovgivningen skelnes imellem to typer af nedskrivningsparate passiver. Passiver som nedskrives
eller konverteres automatisk, når kapitaldækningen i instituttet falde runder et i gældskontrakten angivet niveau. Dette kaldes kontraktuel bail-in og er en aftakle mellem bankerne og kreditor. Derforuden skal myndighederne have mulighed for diskretionært at bede instituttet nedskrive eller konvertere andre passiver ifm. bail-in. Dette kaldes statutory bail-in.
15
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I hvilken grad et instituts konkurs vil påvirke den finansielle stabilitet, inklusiv den
smitteeffekt der måtte være i det finansielle system pga. institutternes forbundethed (systemisk risiko).

Ydermere skal nedskrivningsparate passiver opfylde følgende betingelser (Europa-parlamentet, 2014):


Instrumentet er udstedt og fuldt indbetalt.



Passivet er ikke et passiv over for instituttet selv, og dette har ikke selv stillet
sikkerhed eller garanti for det.



Købet af instrumentet var ikke direkte eller indirekte finansieret af instituttet.



Passivet har en restløbetid på mindst et år.



Passivet stammer ikke fra et derivat.



Passivet stammer ikke fra et indskud, der har forrang i den nationale prioritetsrækkefølge ved insolvens i henhold til art. 108 i direktiv 2014/59/EU.

3.2 Konsekvenser og fremadrettet tidsplan
En klar konsekvens af et minimumskrav til MREL, er at europæiske banker er nødt til at
være mere gennemsigtige mht. hvilke passiver, de har på balancen, og i hvilken form disse
passiver holdes. Dette inkluderer kontraktuelle forhold angående håndtering og konvertering/nedskrivning af passiverne, og en præcis beskrivelse af hvordan disse passiver fordeles
på koncernniveau (PricewaterhouseCooper, 2014).
EBA skal aflevere en rapport om MREL til Kommissionen ultimo oktober 2016. Rapporten
skal bl.a. omhandle, hvordan MREL er blevet implementeret nationalt og i særdeleshed,
hvorvidt sammenlignelige institutter har fået forskellige minimumskrav på tværs af medlemslandene. EBA skal også undersøge, hvilke beføjelser det har været nødvendigt for
medlemslandene at bruge for at sikre deres institutter lever op til kravene om MREL.
Ydermere skal rapporten give en indikation af hvilke forretningsmodeller, som giver det
bedste billede af kreditinstitutternes risikoprofil, det passende minimumskrav for MREL for
hver forretningsmodel, og hvorvidt der skal fastsættes et interval for minimumskrav for
hver forretningsmodel.
Rapporten skal i sidste ende danne grundlag, for et harmoniseret regelsæt for MREL på
tværs af medlemslandende.
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5 Appendiks
5.1 Basel definitionen af LCR
Den 7. januar 2013 kom Baselkomitéen med deres udspil til en definition af LCR’en. Dette
er foreløbigt det bedste bud på hvordan det endelige LCR krav vil komme til at se ud i EUlovgivningen. I det følgende beskrives de væsentligste komponenter i LCR’en.

5.1.1 Højlikvide aktiver (HQLA)
Baselkomitéens klassificering af aktivernes likviditetsgrad tager udgangspunkt i en række
objektive principper, der skal reflektere i hvor høj grad et aktiv kan konverteres til kontanter. Aktiverne inddeles i to underkategorier, hhv. level 1 og level 2, afhængig af deres
likviditetsgrad, som er illustreret nedenfor sammen med aktivernes haircuts.
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Level 1 aktiverne kan indgå uden haircuts og omfatter sedler/mønter, central bank reserver
og højt ratede (0 pct. risikovægt under Basel II standardmetoden) fordringer på stater/centralbanker16. Fordringer på indenlandsk stat/centralbank kan altid indgå som level 1 uanset
rating.
Level 2 aktiverne må maksimalt udgøre 40 pct. af de samlede HQLA. Myndigheder kan
vælge desuden at opdele level 2 aktiverne i to yderligere underkategorier ”level 2A” og
”level 2B”, hvor level 2B i så fald maksimalt må udgøre 15 pct. af de samlede HQLA.
I level 2A kategorien indgår bl.a. realkreditobligationer og SDO’er (”covered bonds”). Dette
betyder dels at 1) disse er udsat for et 15 pct. haircut og at 2) de er underlagt kravet om
maksimalt at måtte udgøre 40 pct. Det er dette, der er problematikken ift. Danmark på
nuværende tidspunkt.
Virksomhedsgæld, aktier, ”residential mortgage backed securities” (RMBS) og lavere rated
statsgæld kan desuden indregnes i level 2.

5.1.2 Forventet netto likviditetsudstrømning
Beregningen af de forventede nettolikviditetsudstrømninger tager udgangspunkt i balancen. For hver passiv 𝑖 fastsættes en ”roll-off rate”, der angiver hvor stor en andel af passivkategorien, der forventes at forsvinde under det hypotetiske 30-dages stress scenarie.
Udstrømning 𝑖 = ∑ Passiv𝑖 · rolloff rate𝑖
𝑖

16

Omfatter også internationale institutioner som IMF, BIS.
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5.1.3 Udstrømning
Beregningen af de forventede nettolikviditetsudstrømninger tager udgangspunkt i balancen. For hver passiv 𝑖 fastsættes en ”roll-off rate”, der angiver hvor stor en andel af passivkategorien, der forventes at forsvinde under det hypotetiske 30-dages stress scenarie.
Udstrømning 𝑖 = ∑ Passiv𝑖 · rolloff rate𝑖
𝑖

Nedenstående tabel viser roll-off rates for forskellige passivkategorier:

Normale indskydere har relativt lav roll-off rate hvis de er omfatter af indskydergaranti.
Under ”wholesale” (institutionelle kreditorer, som virksomheder, stater osv.) indgår gæld,
der kontraktuelt kan tilbagekaldes indenfor 30 dage og opdeles i sikret og usikret gæld.
Roll-off rates for usikret gæld er fx lav for indskud fra små virksomheder (indgår under
”stable deposits”) og større fra ikke-finansielle ”corporates”. Værd at bemærke er, at funding fra finansielle institutioner (der indgår under ”other legal entity customers”), antages
at forsvinde 100 pct. under stress-scenariet, som var kendetegnende for finanskrisen.
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For sikret funding afhænger roll-off raten af kvaliteten af det aktiv, som instituttet har stillet
som sikkerhed. Har den benyttet et level 1 aktiv (fx en højt rated statsobligation), da antages fundingen ikke at forsvinde under stress. Jo lavere kvalitet af sikkerhedsstillelsen, jo
større fald i fundingmuligheder.
Til sidst kan det nævnes, at derivater også er omfattet og opgøres som et netto-outflow.
Forventet netto-outflow antages at forsvinde helt. For gældskontrakter med en downgradetrigger, da antages stress-scenariet at generere et op til 3-notch downgrade, og institutter
skal indregne honorering af disse kontrakter i deres forventede outflow17.

Sådanne kontrakter kan fx være postering yderligere sikkerhedsstillelse, hvilket banken i så fald
skal holde på sin balance for at leve op til denne del af LCR-kravet.
1717
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5.1.4 Indstrømning
Beregningen af de forventede likviditetsindstrømninger i 30-dages stressperioden tager ligeledes udgangspunkt i balancen. De forventede indstrømninger må maksimalt udgøre 75
pct. af udstrømningerne, således at banken tvinges til at holde HQLA’er for mindst 25 pct.
af deres forventede udstrømninger. Derudover må der kun kalkueres med indstrømninger
fra ”fully performing” aktiver.

Hvis en bank har et udlån med sikkerhedsstillelse, der har maturity i løbet af 30 dage, da
afhænger indstrømningen af hvilket aktiv, der er stillet i sikkerhed. Hvis banken har fået
stillet et level 1 aktiv i sikkerhed, da antages lånet at blive refinansieret og at der dermed
ikke vil være likviditetsindstrømning. For level 2 aktiverne må der indregnes et in-flow svarende til det haircut, der benyttes i opgørelsen af de samlede HQLA (ex. for level 2A aktiver,
som realkreditobligationer, må indregnes 15 pct.). Disse typer udlån vil typisk være ”reverse repos” og andre ”secured lending” på interbank-markedet.
For øvrige aktiver afhænger in-flow-raten af hvem modparten er. Er der eksempelvis tale
om udlån til ”fully performing” retail-kunder eller små virksomheder, da antages at kontraktuelle afdrag- og rentebetalinger modtages 100 pct., men at 50 pct. tilsidesættes til at
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yde nye lån, således at in-flow-raten er på 50 pct. For et ”fully performing” lån til en finansiel institution eller en centralbank antages der ikke at skulle ydes nye lån, så in-flows kan
beholdes 100 pct.
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