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selv i dårligt lys forekommer her og nu
at være den vigtigste sektoropgave

Indlæg på PwC’s Bankseminar 2018
ved direktør Jan Kondrup,
Lokale Pengeinstitutter (lopi)
jk@lopi.dk
Kolding, den 22. november 2018
1

10-året for finanskrisen
Lehman Brothers krakkede den 15. september 2008
– det gav dønninger over hele verden

Finanskrisens hovedårsager
• Ikke én skurk, men mange faktorer
- både internationale og nationale – som spillede sammen

• Krisen kom til os udefra, men nationale omstændigheder
bevirkede, at krisen i Danmark blev dyb og langstrakt
• For ekspansiv finanspolitik/indførelse af afdragsfrie
realkreditlån/skattestop på ejendomme m.v.
• For lempelig pengepolitik
• Et tilsyn, der lod pengeinstitutterne træde på speederen, uden at
der var indsat ”airbags” i bilen (lempelse af kapitalkrav og
nedskrivningsregler)
• En pengeinstitutsektor, hvor risikotagning og udlånsvækst var stor
- også større end i udlandet
• Alt sammen resulterede i øget gældsætning, prisbobler på
boliger, erhvervsejendomme, landbrugsjord og aktier
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* I USA fejrer de som bekendt ”Thanksgiving” i dag med hele familien
samlet om stegt kalkun, og hvad der ellers hører sig til

* Apropos finanskrisen gør sektoren klogt i at sige tak for de bankpakker
m.v., der bragte finanssektoren godt gennem krisen

Dansk økonomi er fortsat i fin form
- Men hvor længe kan det vare ved?
Antal år i træk med en realvækst i BNP > 1 %
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”Ingen betydelige ubalancer
i dansk økonomi”
Kilde: Nationalbanken

Kilde: Danmarks statistik & Nationalbanken

•
•

Siden 1975 er 7 år den længste sammenhængende periode med en vækst > 1 %
Vi har nu haft 4 år med en realvækst i BNP > 1 %, hvornår vil det vende?
•
•
•
•

Den amerikanske økonomi viser begyndende tegn på opbremsning
Aktiemarkederne er under pres fra øget international uro
Boliger (især ejerlejligheder) i vækstområder handles meget højt, hvilket, kombineret med nye
boligbeskatningsregler, kan ramme boligmarkedet
Netto-opsparingen tyder dog på en blød landing
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Den private sektors netto-opsparing contra PI’ernes
nedskrivninger – Overophedning og fare?
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Kilde: Danmarks Statistik, Finanstilsynet og egne beregninger
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10 år efter Finanskrisen

•
•

Hvad har vi lært?
Er sektoren blevet mere robust til at modstå kriser? JA
 Likviditet, Tilsynsdiamant, Nedskrivningsregler, Ledelseskrav, Kapital

•

Er sektorens image forbedret?
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Indfasning af kapitalkrav m.v. for gns. ikke-SIFI
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Politikere og myndigheder skal finde en sund balance mellem vækst og
stramninger
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LOPI-medlemsstatus
54 medlemmer
•
•
•

23 banker
27 sparekasser
4 andelskasser

Ca. 8.000 ansatte og 500 filialer
Over 25 procent af privatkunderne i
Danmark. Større markedsandel blandt
danske SMV’er.
Markedsandel på udlån og garantier til
landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri på 26-27
procent
Ligger fortsat i top i diverse
kundetilfredsmålinger
Målinger viser tillige en fortsat pæn
nettotilgang af nye kunder
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EPSI’s undersøgelse af kundetilfredshed
oktober 2018
”Det er igen blevet tydeligt,
at de, som er i top, har et
stærkt varemærke, især
fordi de opleves som mere
pålidelige og nemme at
være kunde hos”

Fysisk tilstedeværelse - antal filialer
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LOPI-medlemmernes nedskrivninger og resultat før skat
1. halvår 2013 - 1. halvår 2018
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Top 10-egenkapitalforrentning før skat
i pct. af egenkapitalen primo
1.-3. kvartal 2018

Omregnet til helår

1. Skjern Bank

26,1

2. Kreditbanken

21,7

3. BankNordik

20,8

4. Lollands Bank

20,1

5. Totalbanken

16,7

6. Hvidbjerg Bank

16,1

7. Spar Nord Bank koncern

15,0

8. GrønlandsBANKEN

14,9

9. Ringkjøbing Landbobank

14,8

10. Lån & Spar Bank

14,5
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Stigende krav til kapitalen
• Både ny og gammel regulering betyder yderligere krav til
pengeinstitutternes kapitalpolstring:
• Øgede krav til solvensbehovet fra ultimo 2018 kan give
ca. ½-procentpoint eller mere i tillæg
• Kapitalbevaringsbufferen er under indfasning – sidste stigning dog i 2019
med 0,625 %-point
• Konjunkturbufferen er aktiveret fra 2019 med 1 %-point. Måske
yderligere op til 2,5 %-point fra 2020 og frem?
• NEP-krav for ikke-SIFI’er indfases fra 2019 og fem år frem. Efter endt
indfasning vil det gennemsnitlige NEP-tillæg være 4,7 %-point. For SIFI’er
er NEP-kravet på det dobbelte kapitalkrav og gælder fra 1. juli 2019
• Genopretningsbuffer vil for de fleste udgøre ca. 4-point
• SIFI-buffere på op til 3% indfases fuldt ud i 2019
• Forude lurer tillige nye NPL-krav og Basel IV-krav

• Indfasningen af de mange krav kræver stor fokus på
kapitalplanlægning mindst fem år frem i tid!
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Ny solvensbehovsvejledning har været i høring


Indtjening og udlånsvækst - Øget opmærksomhed på vækst




Kreditrisici - Ændret formel for opgørelse af branchekoncentration




Flere opstramninger der kræver yderligere kapital
Nye komplekse beregninger - især i relation til kreditspændsrisiko og risiko på
nettorenteindtjeningen - der samtidigt kræver ekstra kapital i de fleste institutter

Gearing - Mere proportionalitet i opgørelsen af gearingsrisiko




Ingen cliff effekt ved brug af Herfindahl Hirschman-indekset (HHI)

Markedsrisici - Nye og mere komplekse beregninger af renterisiko





Dyr vækst skal koste kapitalhensættelse (f.eks. ved filialetablering)

Ikke-SIFI’er med en gearingsgrad (kernekapital/samlet uvægtet eksponeringsværdi)
på mindst 7 pct. (tidligere 10 pct.) skal ikke forholde sig til gearingsrisiko

Dokumentationskrav – Nye krav vedrørende kapitalsituationen



Krav om oplysninger om NEP-instrumenter (udstedte og påtænkte)
Mere faste formkrav
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Generel renterisiko indenfor handelsbeholdningen
• Antallet af varighedsbånd udvides, så de følger regnskabsindberetningen
• Bundfradraget reduceres fra 5% til 4% af kernekapitalen
LOPI: Der er ikke grundlag for denne opstramning, da
bundfradraget er begrundet i den del af renterisikoen i
handelsbeholdningen, der allerede er afdækket i søjle I. Dertil
kommer, at der er tale om en særlig dansk opstramning
• Udover parallelforskydning af rentekurven og rentevip som
kendes i dag, skal instituttet også opgøre risiko ved rentestød
(kort rente stiger/falder med 250 bp.)
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Kreditspændsrisiko
•
•

•
•

•

Risikoen for at kreditspændet (merrenten) på f.eks. realkreditobligationer ændres i forhold til statsobligationer
Tab kan opstå, hvis kursen på realkreditobligationer falder mere end
kursen på statsobligationer, når renten stiger eller i perioder med
finansiel turbulens. Man taler i den situation om, at kreditspændet
mellem realkreditobligationer og statsobligationer udvides
Størrelsen af kreditspændet er typisk afhængig af udstederens
kreditværdighed og obligationens likviditet
Historisk har det vist sig, at kreditspændet mellem realkreditobligationer og statsobligationer udvides i perioder med uro på
rentemarkedet og stigende rente
LOPI: Kreditspændsrisiko forventes indført i den nye standardmetode
i søjle I, hvorfor det er unødvendigt at indføre den i søjle II
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Kreditspændsrisiko indenfor handelsbeholdningen
•
•

•

•

Tillægget beregnes ved for hver fondskode at multiplicere obligationsbeholdningens størrelse med et OAS-spænd og den forudsatte spændudvidelse
De fleste institutter har ikke umiddelbart det nødvendige modelværktøj til
beregningen – men gode samarbejdspartnere stiller systemer til rådighed, så
kreditspændsrisikoen på en forholdsvis enkel måde kan beregnes
OAS-spændet (Option Adjusted Spread) viser kursens følsomhed over for
ændringer i kreditspændet.
Obligationstype

Spændudvidelse

Statsobligationer

25 bp

Realkreditobligationer

50 bp

Kredit- og finansobligationer

100 bp

LOPI: Det er uklart, hvorfor der skal beregnes kreditspændsrisiko på
statsobligationer
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Status på NEP-krav
•

Oktober 2017: Enighed om overordnede regler for NEP-krav til ikkeSIFI’er. Finanstilsynet udsendte i den forbindelse to papirer
• ”Principper for fastsættelse af NEP-krav for mindre institutter”
• ”Reaktionsmønster ved brud på NEP-krav”

•

Finanstilsynet udsendte i sommeren 2018 yderligere et vigtigt papir
• ”Vejledende udtalelse vedrørende NEP-instrumenter og
kreditinstitutters risikostyring heraf”
1. Krav om at ledelsen forholder sig til en potentiel refinansieringsrisiko. Instituttet skal derfor tage stilling til, hvilke kapital- og/eller
gældsinstrumenter, man ønsker at dække NEP-tillægget med
2. Tilsynet vil holde øje med jeres eventuelle erhvervelse af de nye
såkaldte NEP-gældsinstrumenter. For stor beholdning medfører en
risikooplysning
3. NEP-gældsinstrumenter vil få en kapitalvægt på 150
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Tilsynets forventninger til kapitalplanlægning
• Nyt notat udsendt 7/11-2018
• ”Finanstilsynets forventninger til kapitalplaner og
–målsætninger”

• Notatet omhandler:
• Regulatoriske kapitalkrav
• Konsekvenser af brud på kapitalkrav og Finanstilsynets
handlemuligheder
• Finanstilsynets forventninger til robust kapitalplanlægning
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De vigtige
ledelsesværktøjer
•

I forhold til de betydelige
stigninger i kravet til jeres
kapital i de kommende år, er der
særligt to ledelsesværktøjer,
I bør have fokus på

• 5-årige kapitalplaner
udarbejdet i normal og
stressede scenarier med
opstilling af kapitalmål
• Genopretningsplanerne, der:
• Dels sikrer, at I har
tilstrækkelig overdækning
•

Dels sikrer, at I har drøftet
handlingsplaner, hvis jeres
kapitalprocent falder til et
for lavt niveau
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Nøglen til en god genopretningsplan
En god genopretningsplan kan bl.a. indeholde:
1. Trafiklysmodel, med præcise grænseværdier (rødt og gult lys) særligt for
kapital- og likviditetsforhold (tilstrækkelig afstand mellem gult og rødt
lys)
2. Grænseværdierne bør være fastsat på baggrund af en række relevante
stresstests, som bestyrelsen mener, at pengeinstituttet skal have kapital
og likviditet til at kunne klare
3. Et rapporteringssystem der sikrer, at ledelsen kontinuerligt informeres om
overholdelsen af grænseværdierne
4. Planer for hvilke tiltag pengeinstituttet vil gøre brug af, hvis en
grænseværdi overskrides
5. De beregnede grænseværdier er et godt udgangspunkt for bestyrelsen
ved fastsættelse af pengeinstituttets kapitalmålsætning og beslutninger
om størrelsen af den buffer, instituttet ønsker at have til de regulatoriske
kapitalkrav
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Kapitalprocenten skal de fleste steder øges i de
kommende år
• Kapitalen kan øges ved:
• Mere aktie-/garant-/andelskapital
• Optagelse af ny supplerende kapital
• Optagelse af ny hybrid kapital
• Løbende overskud/konsolidering (opgjort efter betaling af
selskabsskat og udbytte/garantrente m.v.)
• ”Slankning”/optimering af balancen

• Optagelse af nyt særligt NEP-gældsinstrument
(Senior Non-Preferred bonds, Tier3) kan ikke bruges til
opfyldelse af kapitalkrav
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Konsekvenser af brud og nødvendige tiltag
Brud på

Konsekvenser

Tiltag

Indikatorer i
genopretningsplanen

- Gult lys: Ren intern genopretning,
bestyrelsen skal forholde sig til
genopretningsplanen
- Rødt lys: Tilsynet skal orienteres

Typisk fortsat et internt
anliggende

Buffere

Begrænser muligheder for
udbyttebetalinger, rente til efterstillet
gæld og resultatløn

Indsende kapitalbevaringsplan
og iværksætte tiltag til at
genetablere buffere

NEP

Tilsynet foretager en individuel
vurdering af konsekvenser

- Afsøge muligheder for en
privat løsning (ny kapital, delsalg, fusion)
- Hvis det ikke er muligt => FS

Søjle II

- Tilsynet kommer endnu mere ”på
banen”
- Typisk må udlånet ikke øges

Krav om indsendelse af skitse til
en realistisk løsning, hvis det ikke
er muligt => FS

Søjle I

Straks overdragelse til FS (kontrolleret nedlukning, ej konkurs)
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NPL – non performing loans (dårlige lån)
dvs. lån i restance mere end 90 dage eller OIK

26

Handlingsplan fra Det Europæiske Råd
- En lang række NPL tiltag på vej
•

Det Europæiske Råd iværksatte i juli 2017 en handlingsplan for at adressere
den relative høje andel af NPL i visse medlemsstater. Planen forhandles p.t. og
er todelt:

1. EU-kommissionens ”back-stop” ordning medfører minimumskrav for
nedskrivninger på NPL-eksponeringer (Gælder kun for nye lån efter
vedtagelsestidspunktet)





Betyder fradrag i kapitalen, hvis nedskrivningerne ikke er tilstrækkelige
Fradragene udregnes med baggrund i blankodelen på eksponeringerne
Sikkerhedernes værdi formindskes over tid
IRB-institutter kan medregne alle sikkerheder, mens standardinstitutter måske kun kan medregne
værdipapirer og boligejendomme inden for LTV 80 procent

2. EBA har ligeledes udarbejdet en række nye vejledninger, der omhandler nye
krav til offentliggørelse og styring af NPL






Institutter med en NPL-ratio > 5 % underlægges skærpende krav mht. styring og offentliggørelse
Udarbejde en NPL-strategi med konkrete mål i forhold til NPL-ratio på både kort og lang sigt
Etablere intern overvågning og kontrol for overholdelsen af disse målsætninger.
Etablere særskilte arbejdsgrupper, som er uafhængig af de medarbejdere, der tager del i selve
lånetilblivelsen
Øget rapporteringskrav i Søjle III rapporten
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NPL-processen er kørt hurtigt gennem systemet
- Få udmeldinger undervejs
•

Vi er løbende i dialog med både Finanstilsynet og de europæiske
instanser for at forsøge at påvirke udformningen af reglerne i en
gunstig retning
• Vi ønsker, at IRB og standardinstitutter kan medregne de samme
sikkerheder
• Vi ønsker, at NPL-brøken skal kunne beregnes under hensyntagen
til medlemmernes formidlede realkreditlån, der ligger ”lunere” i
prioritetsrækkefølgen end lånene på egen balance
• Vi er langt inde i processen, men forsøger at få myndighederne til
at forstå, at NPL-reglerne skal være ens for alle uanset, om man er
en stor koncern eller et mindre standardinstitut med
samarbejdspartnere
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Basel IV – standardmetode – det går begge veje
•
•
•

”Ny” standardmetode for kreditrisici
Mere risikofølsom, hvilket medfører øget granulering/findeling og
højere risikovægte for eksponeringer med høj risiko
Samlet set nok ikke de store ændringer
SMV'er (før EU-rabat)

Store SMV-eksponeringer
Uudnyttet kassekredit

Ejerbolig
Kontor- og forretning
Banker m. rating (A+/A-)
Banker uden rating
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Basel IV
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Basel IV-pakken - indhold
•

”Ny” standardmetode for kreditrisici
Mere risikofølsom, hvilket medfører øget granulering og højere
risikovægte for eksponeringer med høj risiko
• SMV fremover vægt 75% eller 85% afhængig af forudsætninger
- Nedvægtning til 85% for SMV’er, som i dag ikke kan nedvægtes

- Husk: Basel arbejder ikke med ”SMV rabat” - den er særlig for EU

• Ejendomseksponeringer

- Beboelse tidligere vægt 35% nedsættes til 30%

• Højere vægt på utrukne kassekreditter

- Privat tidligere vægt 0% øges til 7,5% og kreditkort fra vægt 0% til 4,5%
- Erhverv tidligere vægt 0% øges til 7,5%/8,5%/10%

• Pengeinstitutter

- Rating A+ til A- tidligere vægt 50% nedsættes til 30%
- Ikke-ratede tidligere vægt 20% øges til 30%, højere hvis buffer ikke er opfyldt

•
•
•

Output-gulvet for IRB-institutter 72,5 pct. af standardmetoden
Ny metode til beregning af operationelle risici
Begrænsninger i IRB-metoden
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Basel IV-pakken - proces
•

Plan at Basel IV-pakken implementeres senest pr. 1. januar 2022 med
gradvis implementering af output-gulvet frem mod 2027

•

I EU-regi forventes Kommissionen at fremsætte forslag i 1. halvdel
2020, så tidsfrist kan blive svær at overholde. Det vil kræve særlig fast
track

•

Generel dansk fokus på at reducere effekterne af Basel IV-pakken i
EU-implementeringen
• Ved indførelsen af output-gulvet bliver standardmetoden relevant for alle
pengeinstitutter uanset størrelse
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FN’s 17 verdensmål

I september 2015 vedtog FN de 17 verdensmål (og 169 delmål) – som frem
mod 2030 skal løse nogle af klodens allerstørste udfordringer med sult
og fattigdom, og som blandt andet skal sikre klimaet og naturen
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Bæredygtig finans – hvad er nu det?
• Bæredygtig finans dækker de såkaldte ESG-kriterier
•
•

Environmental – miljø og klima
Social – ligestilling og menneskerettigheder m.v.

•

Governance – virksomhedsstruktur og rapportering m.v.

• Meget vigtig dagsorden i EU – forventes at få yderligere
fokus i foråret, når der er valg til EU-parlamentet
• I første omgang fokuseres på miljø- og klimaforhold
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•

EU kom i marts med en ambitiøs
handlingsplan for bæredygtig
vækst – den bygger på FN’s
Verdensmål og Parisaftalens mål
om reduktion i udledning af CO2

•

Den finansielle sektor er udset
til at spille en nøglerolle, da
omstillingen kræver finansiering

•

De kommende EU-regler vil
sætte deres præg på
pengeinstitutternes produkter,
drift, ledelse og rådgivning

•

Samfundsansvar/CSR er en del af
mange danske pengeinstitutters
DNA. Det er oplagt at omfavne
bæredygtig finans til at styrke
profil og omdømme

•

Flere banker og udbydere af
investeringsprodukter er allerede
langt ude af startblokken
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Danmarks deltagelse i bankunionen?
Et større undersøgelsesarbejde er i gang

Valg af betalingsløsninger og
infrastruktur

