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Förslag på pelare 2-metod för bedömning av kapitalpåslag för 
marknadsrisker i övrig verksamhet 

1. Generella kommentarer 

Bankföreningen anser att Finansinspektionens (FI:s) föreslagna metod har 

betydande brister och att den därför bör omarbetas enligt Bankföreningens förslag.  

 

Föreningen anser att FI, när myndigheten utformar regelverk som har materiell 

betydelse för svenska banker, bör sätta stor vikt vid att detta görs i enlighet med EU-

gemensamma regler samt baseras på gemensam praxis såväl inom EU som på 

global nivå. Detta för att säkerställa konkurrensneutraliteten mellan banker inom 

Sverige och inom EU. 

 

De restriktioner som FI föreslår, framförallt beträffande modellering av icke-

löptidsbestämda insättningar (NMD), är så pass begränsande att bankers faktiska 

möjlighet till god riskhantering påverkas negativt, utan att för den delen leda till en 

lägre risk i bankboken. FI:s modell innebär att riskhantering centreras kring det, 

fiktiva, ekonomiska värdet istället för att inriktas på att uppnå ett stabilt räntenetto. 

Detta går emot intentionen i det reviderade kapitaltäckningsdirektivet, CRD5, och 

EBA:s riktlinjer där det ekonomiska värdet mäts och riskhanteras som en indikator 

och ett komplement till räntenettohanteringen.  

 

Bankföreningen anser sammanfattningsvis: 

- att modellering av NMD bör tillåtas i enlighet med EBA:s riktlinjer, 

- att komponenten för kreditspreadrisk bör strykas eftersom kapitaltäckningen av 

kreditrelaterad risk under pelare 1 är tillräcklig, och 

- att FI:s föreslagna modell för basisrisk bör ersättas av den alternativa modell som 

föreningen föreslår eftersom FI:s modell har betydande brister. 

Samlad kapitalbedömning 

Bankföreningen anser att omarbetningen av pelare 2-metoden för ränterisk i 

bankboken måste ta höjd för de ändringar av pelare 2 som återfinns i CRD5.  
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Den samlade kapitalbedömningen är en central del i FI:s översyns- och 

utvärderingsprocess (ÖUP). Regelverket som styr FI:s möjligheter att inom ramen för 

ÖUP ålägga en bank tillkommande kapitalbaskrav, utöver pelare 1, regleras 

ursprungligen i kapitaltäckningsdirektivet. I CRD5 som trädde i kraft 27 juni 2019 

förändras reglerna väsentligt för särskilt kapitalbaskrav (P2R) samt riktlinje för 

särskild kapitalbas (P2G). Detta nya direktiv är ännu inte infört i svensk rätt men ska 

vara infört i nationell rätt senast den 28 december 2020. 

 

FI konstaterar i sin remisspromemoria under avsnitt 2 att CRD5 innehåller 

förändringar i utformningen av pelare 2 samt att man avser att återkomma med sin 

syn på pelare 2-åtgärder i samband med att CRD5 ska genomföras. Vidare skriver 

man i avsnitt 1 att man vill använda den beskrivna metoden från och med ÖUP2021. 

 

Även om det svenska införandet av CRD5 skulle bli något förskjutet på grund av den 

rådande covid19-situationen, och oavsett om reglerna för särskilt kapitalbaskrav 

genomförs i lag eller på lägre nivå genom föreskrifter, måste FI utgå från att 

införandet sker i enlighet med direktivet och är genomfört innan ÖUP2021 ska 

kommuniceras. Således bör FI:s omarbetning av pelare 2-metoden göras med 

utgångspunkt i CRD5. Ett resonemang kring hur den föreslagna metoden förhåller 

sig till CRD5 saknas helt i remisspromemorian och det är därför svårt att förhålla sig 

till promemorians innehåll. Det skapar onödig oförutsägbarhet och osäkerhet för 

bankerna och försvårar bankernas kapitalplanering.  

Diversifiering generellt 

Bankföreningen anser att det är en generell brist i FI:s föreslagna metodik att inga 

diversifieringseffekter beaktas. 

 

Vid olika typer av riskmätning är det allmänt vedertaget att beakta det faktum att 

riskfaktorer inte är perfekt korrelerade och därmed inte ger värsta utfall samtidigt. Så 

är fallet även inom mätning i kapitalbehovssyfte. Där beaktas normalt diversifiering 

såväl inom som mellan olika typer av risk. I kapitaltäckningsregelverket inom pelare 

1 återfinns detta inom flera områden. Goda exempel är metoderna för marknadsrisk 

inom FRTB, metoder för kreditrisk inom IRB samt de för försiktig värdering. 

 

Även vid utarbetande av metoder för att mäta och bedöma ränterisker i övrig 

verksamhet är det rimligen relevant att beakta portföljeffekter. Detta såväl inom 

respektive delområde, mellan delområden samt i de fall då storleken på ett eventuellt 

tillkommande kapitalbaskrav ska bestämmas. FI kommenterar diversifiering i 

inledningen av avsnittet om kreditspreadrisk men skriver sedan att inga 

diversifieringseffekter beaktas i metodiken. Bankföreningen anser att det är en stor 

brist i metodiken att inga diversifieringseffekter beaktas. När metodiken bygger på 

flera steg där man i vart och ett av dessa bortser från portföljeffekter blir resultatet en 

avsevärd överskattning av risknivån. 
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2. Synpunkter på FI:s metodförslag 

Extremvärdestest för beräkning av ränterisk 

Bankföreningen anser att det inte är lämpligt att basera kapitalkrav på 

extremvärdestest/SOT (Supervisory Outlier Test). 

 

Extremvärdestest/SOT ska utföras i enlighet med kapitaltäckningsdirektivet och 

EBA:s riktlinjer (EBA/GL/2018/02). Syftet med SOT är att tidigt identifiera banker 

som är alltför exponerade för ränterisker som följer av verksamhet utanför 

handelslagret genom att ställa utfall av SOT i förhållande till kapitalbasen. 

Överträdelse av vissa gränsvärden utlöser upplysningskrav till tillsynsmyndigheten. 

 

Att SOT, i de fall då ett tillkommande kapitalkrav kan vara befogat enligt CRD5, 

skulle vara ett lämpligt underlag för sådant krav är dock långt ifrån självklart. Det 

finns inget resonemang i remisspromemorian som underbygger detta. SOT är 

konstruerat som ett känslighetsmått för vissa definierade scenarios som sedan ställs 

i relation till kapitalbasen. SOT är inte konstruerat som ett kapitalmått konsistent med 

mätning av kapitalkrav inom till exempel pelare 1. Eftersom positionerna i bankboken 

i huvudsak redovisas till upplupet anskaffningsvärde kommer en realisering av de 

stresscenarier som används i SOT inte ens tillnärmelsevis att påverka kapitalbasen i 

enlighet med utfallet i testet. SOT:s roll är istället att indikera tidigt om det finns skäl 

att se över ränterisken i en bank innan den blir stor, därav att det införs ytterligare en 

eskaleringsnivå (early warning trigger) i CRD5. Dess roll som indikator ska inte 

likställas med att den är en lämplig riskkvantifiering för kapitalisering. 

 

Om man dessutom beaktar att SOT enligt EBA:s riktlinjer tillåter en betydligt större 

effekt av NMD då begränsningarna i termer av duration och andel modellerbar 

inlåningsvolym är helt andra, blir denna hybrid-SOT än mer av en indikator än ett 

kapitalkrav. 

 

FI skriver i remisspromemorian att ett skäl till att införa de ändringar som föreslås är 

att öka riskkänsligheten. Bankföreningen har svårt att se att riskkänsligheten skulle 

öka eftersom man bara utgår från SOT och inte ger bankerna något utrymme att 

använda exempelvis en egen VaR-modell för ränterisken.  

 

Angående punkt i), sid 6 i remisspromemorian, ”…begränsning av bidrag från 

positiva förändringar av värde…” är Bankföreningens åsikt att detta antagande kan 

vara lämpligt för ett extremvärdestest men inte för en kapitalbedömning då det är ett 

mycket konservativt antagande kring korrelationer mellan räntor i olika valutor. Att 

inkludera detta villkor i kapitalberäkningen kan var särskilt utmanande i mindre 

ekonomier och valutor såsom den svenska. Bankföreningen noterar att EBA, i sina 

riktlinjer, anser att 50%-vägningen är konservativ för extremvärdetestet. 



 

 

 

 

 

4 (14) 

Icke-löptidsbestämda insättningar (NMD) 

Bankföreningen anser att modellering av icke-löptidsbestämda insättningar (NMD) 

bör tillåtas i enlighet med EBA:s riktlinjer utan ytterligare begränsningar. 

 

EBA specificerar noggrant förväntningar och krav på modellering av icke-

tidsbestämd inlåning i sina riktlinjer. Generellt sett närmar sig FI EBA:s riktlinjer med 

sitt nya förslag för ränterisk i bankboken, men trots det så är förslaget fortfarande i 

vissa delar mycket långt ifrån EBA:s riktlinjer och från hur produkterna fungerar i 

verkligheten, vilket kan skapa påtagliga skillnader jämfört med ett instituts egen 

modell. Detta gäller särskilt förslaget avseende NMD. Denna skillnad är 

bekymmersam eftersom FI samtidigt uttrycker en förväntan att instituten helt ska följa 

EBA:s riktlinjer i sin interna riskstyrning och kapitalutvärdering. Denna diskrepans 

skapar utmaningar dels kring intern styrning och kapitalutvärdering eftersom två 

motsägande riktlinjer ska efterlevas samtidigt, dels eftersom det i förlängningen kan 

leda till att kapital för denna risk inte blir riskkänsligt – med andra ord kan det leda till 

att man för givet kapital ökar risktagandet. 

 

FI anger inte något underliggande resonemang bakom de restriktioner på volym och 

räntebindningstid som föreslås. Bankföreningen vill poängtera att en kort duration 

inte kan anses vara ett konservativt förhållningssätt eftersom det som är konservativt 

i ett räntor upp-scenario blir optimistiskt i ett räntor ner-scenario. Detta skiljer sig från 

den konservativa ansatsen i likviditetsrisk där det alltid är sant att en kortare, 

antagen, löptid på skuldsidan är en mer försiktig ansats då det krävs en större reserv 

för att täcka framräknade utflöden. Den modellrisk som finns i modelleringen av 

NMD hanteras i kraven för modellutveckling och validering och mer lämpligen i 

stresstester.  

 

Avslutningsvis bör FI beakta att institutens affärsverksamheter kan skilja sig åt 

avsevärt, då de kan ha olika typer av kundbaser. Detta innebär i sin tur att löptids- 

och räntebindningsmodelleringen kan komma att skilja sig åt från en bank till en 

annan, varför en ”one-size fits all” form av schablonmetod är mycket svår att 

applicera. Bedömningen inom ÖUP ska vara institutsspecifik enligt 

kapitaltäckningsdirektivet, vilket gör föreslagen metod, med endast två 

schablonbaserade alternativ för modellering av NMD, bekymmersam på ett 

konceptuellt plan. 

 

De kraftigt begränsande restriktionerna i FI:s modell innebär en schabloniserad 

modellering som riskerar att ta över bankernas interna styrning och hanteringen av 

denna risk med följden att bankernas beteende, riskkänslighet och riskhantering 

likformas.  
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Möjlighet till intern modellering 

Bankföreningen ser positivt på möjligheten för banker som uppfyller vissa krav att 

använda interna modeller för att kvantifiera delar av ränteriskerna. Detta gäller såväl 

modellering av NMD som modellering baserat på VaR. 

 

Förutsägbarhet om framtida kapitalkrav är viktig för bankernas kapitalplanering. 

Därför är det nödvändigt att FI i god tid före utgången av 2020 ger respektive bank 

klarhet om huruvida de krav som FI fastställt för intern modellering uppfylls. Detta då 

det är balansräkningen per årsskiftet som utgör bas för det kommande årets ÖUP. 

 

Bankföreningen anser att FI bör förtydliga hur processen för ”godkännande” ska gå 

till. Detta är särskilt viktigt för 2020 då tidsfönstret från slutpromemorians publicering 

till årsskiftet kommer att bli kort. FI bör vidare ge banker som inte uppfyller kraven för 

modellering vid årsskiftet möjlighet att åtgärda dessa brister under första halvåret 

2021. 

Kommersiella marginaler 

Bankföreningen välkomnar att FI möjliggör att exkludera kommersiella marginaler i 

enlighet med EBA:s riktlinjer.  

Kreditspreadrisk 

Bankföreningen anser att kapitaltäckningen av kreditrelaterad risk under pelare 1 är 

fullt tillräcklig och att den av FI föreslagna modellen för kreditspreadrisk således bör 

strykas. Om FI, av anledningar som inte framkommer i remisspromemorian, 

bedömer att ett kreditspreadperspektiv på kreditrelaterad risk trots detta bör tas i 

beaktning, föreslår Bankföreningen en alternativ modell som tar hänsyn till och 

korrigerar för den dubbelräkning som uppstår enligt den av FI föreslagna modellen. 

Konceptuell bakgrund 

Förekomst av kreditrelaterad tillgångsvolatilitet, kreditspreadar och volatilitet i dessa 

spreadar är ett uttryck för marknadens uppfattning om risk utöver den relaterad till 

den riskfria räntan. Om inte marknaden uppfattar någon kreditrisk sker prissättning 

på riskfri ränta. Frånvaro av kreditspread ger frånvaro av volatilitet i kreditspread och 

ingen kreditrelaterad tillgångsvolatilitet. Storlek på spread och dess volatilitet är en 

funktion av kreditrisken. Det kan även finnas en viss likviditetspremie/komponent i 

spreaden utöver den som hänför sig till risken för att emittenten inte fullgör sina 

åtaganden. 

 

Kreditrisk (Basel approach) och Kreditspreadrisk (FI approach) representerar alltså 

två perspektiv på i grunden samma sak, att obligationer har en riskkomponent 

kopplad till möjligheten att emittenten inte fullgör sina åtaganden. Risken kan 

antingen betraktas som en osäkerhet/fluktuation i framtida förluster eller som 
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osäkerhet/fluktuation i värde. Redovisningsmässigt kan den materialiseras antingen 

som kreditförluster eller som förändring av verkligt värde. Resultatet är dock samma 

över tiden när tillgången hålls till förfall. Man kan ta båda perspektiven parallellt men 

inte addera dem till varandra, varken till ett meningsfullt riskmått eller till ett 

meningsfullt kapitalmått, då detta skulle leda till dubbelräkning. 

 

En jämförelse kan göras med ränterisken relaterad till den riskfria räntan. Här finns 

det också två grundläggande perspektiv, EVE respektive NII. I EVE materialiseras 

risken som en momentan värdeförändring. I NII materialiseras den som räntenetto 

över tiden. Båda dessa perspektiv är relevanta och bör mätas och följas upp 

parallellt. Men, det är aldrig relevant att addera dem till varandra (EBA:s riktlinjer 

punkt 23). På samma sätt kan man betrakta och mäta den kreditrelaterade risken 

från båda håll. Dock är det aldrig relevant att addera dem för kapitalbehovssyfte. 

 

Vilket perspektiv som är mest lämpligt styrs rimligen av affärsmodellen och syftet 

med innehavet. Obligationsinnehav i övrig verksamhet utgörs normalt av 

likviditetsportföljer. Affärsmodellen kan då enkelt i grunden beskrivas som att 

innehaven köps för att hållas till förfall samt vid behov repas ut eller pantsättas för att 

skapa likviditet. Syftet är alltså ett helt annat än i ett handelslager där man till 

exempel försöker dra nytta av kortsiktiga marknadsrörelser eller agerar market-

maker i ett värdepapper. 

 

Baselregelverket betraktar obligationer i övrig verksamhet från ett 

kreditriskperspektiv till skillnad från obligationer i handelslagret som man betraktar ur 

ett marknadsriskperspektiv. Således kapitaltäcks obligationer i övrig verksamhet 

inom kategorin kreditrisk vilket inte är fallet i handelslagret. Som komplement kan det 

vara relevant att även beakta kreditspreadperspektivet. Viktigt är dock då att dessa 

två perspektiv inte adderas, eftersom det skulle innebära en dubbelräkning. 

 

Bankföreningen anser att kapitaltäckningen av kreditrelaterad risk under pelare 1 är 

fullt tillräcklig och att den av FI föreslagna modellen för kreditspreadrisk således bör 

strykas. I det fall ett kreditspreadperspektiv ändå skulle antas utifrån FI:s 

resonemang måste ansatsen kompletteras. 

 

FI anser att det finns anledning att applicera ett kreditspreadperspektiv. Det är inte 

helt tydligt vad det är för risk som FI avser och hur den materialiseras för banken, 

men FI skriver bland annat ”Dessa utstår dock marknadsrisk i form av både ränterisk 

och kreditspreadrisk även när de ligger utanför handelslagret, dvs. i övrig 

verksamhet, då de kan komma att behöva säljas eller belånas för att möta 

likviditetsbehov.” Det framstår här som att det är risken att sälja med förlust som 

avses.  
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Det stämmer att om ett värdepapper faller i värde och det sedan säljs så realiseras 

en förlust som inte återhämtas när spreaden minskar och/eller tiden till förfall 

minskar. För likvida och mycket säkra värdepapper är detta scenario dock väldigt 

osannolikt då en bank i princip alltid kommer att skapa likviditet genom repor eller, 

som en allra sista utväg, pantsättning istället för försäljning. Konsekvensen blir att 

den risk som FI avser kan anses vara obetydlig. Att repa ut eller belåna ett 

värdepappersinnehav leder dock inte till att någon eventuell förlust realiseras. Det 

förefaller vara så att FI här resonerar utifrån ett likviditetsperspektiv istället för ett 

kapitalperspektiv. Likviditetsrisken hanteras via krav som LCR och bör inte blandas 

in i ett kapitalkravsresonemang. 

 

Det är här alltså av yttersta vikt att beakta detta samt den affärsmodell som banken 

har. Då bedömningen inom ÖUP ska vara institutsspecifik enligt 

kapitaltäckningsdirektivet vill Bankföreningen lyfta fram detta som en synnerligen 

viktig aspekt att beakta. FI har genom processen att uppdatera sitt ramverk för 

ränterisk i övrig verksamhet även tydligt poängterat ambitionen att anpassa 

metodiken till bankernas affärsmodeller. 

Alternativ modell 

Eftersom FI förefaller vara ute efter risken att ett värdepapper som fallit i värde 

avyttras i förtid måste en faktor införas som avser sannolikhet för avyttring vid stress. 

Denna faktor kan då enkelt multipliceras in i modellen. För pantsättningsbara 

tillgångar, och där affärsmodellen tydligt innebär att tillgångarna hålls till förfall, sätts 

denna faktor nära noll. För icke-pantsättningsbara tillgångar kan den sättas högre. 

Värt att notera är att om kreditspreaden ökar blir det allt annat lika än mer 

ofördelaktigt att sälja i förtid. Sannolikheten minskar alltså ytterligare och denna 

effekt förstärks ju större kreditspreadrörelsen är. 

 

Som konstaterats ovan är det vid riskmätning viktigt att beakta portföljeffekter, så 

även här. Eftersom likviditetsportföljer konstrueras för att ha en relativt jämn 

värdeutveckling även under perioder av stress byggs de upp som en kombination av 

olika typer av tillgångar som kan förväntas bete sig olika i stress. Till exempel kan 

man kombinera tillgångar av ”flight to quality”-karaktär (AAA-sovereigns) med andra 

tillgångar som ger något högre yield inom olika emittentkategorier och länder 

(covered bonds, kommunpapper, agency bonds etc). Detta gör att det är synnerligen 

viktigt att beakta portföljeffekter för att få en rimlig bild av den faktiska kombinerade 

risken som då är lägre än om de olika tillgångsslagen betraktas var för sig. 

 

För att kvantitativt skatta en rimlig nivå på diversifiering inom kreditspreadområdet är 

ett sätt att betrakta en tänkt portfölj och beräkna vilken diversifieringseffekt denna 

skulle få i schablonmetoden inom FRTB. Med till exempel 10 innehav vardera i 4 

olika kategorier ger denna modell i storleksordningen 60% i diversifieringseffekt, 

vilket motsvarar en diversifieringsfaktor på 40%.  
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FI beskriver inte hur metodiken förhåller sig till den kreditrisk som redan kapitaltäcks 

under pelare 1. Ett enkelt och bra sätt att göra en institutsspecifik justering är att från 

den modellerade totala kreditspreadrisken dra av kapitalkravet för samma tillgångar 

under kreditrisk i pelare 1. På så sätt undviks dubbelräkning av den kreditrelaterade 

risken. 

 

 

Där de tre senare komponenterna är tillägg utöver nuvarande föreslagna modell. 

Omfång 

Bankföreningen efterfrågar förtydligande och motivering av metodens omfång. 

Omfånget måste stämma överens med det underliggande konceptuella 

resonemanget bakom vilken risk det är som avses och hur den materialiseras.  

 

FI skriver att metoden begränsas till att inte omfatta icke-överlåtelsebara instrument. 

Vad som avses med överlåtelsebara instrument är dock oklart. Till denna definition 

bör det läggas att endast instrument redovisade till verkligt värde ska inkluderas i 

omfånget. Värdet av tillgångar som inte redovisas till verkligt värde påverkas 

överhuvudtaget inte av kreditspreadsrörelser. Kreditmarginalen i de instrument som 

redovisas till upplupet anskaffningsvärde ska hanteras på precis samma sätt som 

kommersiella marginaler i övrig utlåning – marginalflöden exkluderas i såväl 

ränteflöden som diskontering då denna risk manifesteras och mäts i räntenettot. 

Dessa instrument är avsedda att hållas till förfall och denna affärsmodell ska 

reflekteras i kapitalkravet. Eventuell marginalkompression eller kreditspreadrisk 

påverkar ej banken momentant och fångas istället i stresstester inom ramen för 

ICAAP. 

Schablonmodellen för kreditspreadrisk 

Bankföreningen efterfrågar förtydligande gällande hanteringen av extern 

kreditvärdering. 

 

När det gäller användande av extern kreditvärdering för att åsätta kreditkategori är 

det oklart om det är emissionens eller emittentens kreditvärdering som åsyftas. 

Rimligen används i första hand emissionens kreditvärdering och om sådan saknas i 

andra hand emittentens. Typiska exempel då detta är viktigt är covered bonds, där 

säkerställningen speglas i emissionens rating, och svenska kommunpapper, som 

normalt saknar rating på emissioner men har väldigt god emittent-rating.  

 

Max (Värdeförändring av stress * Diversifieringsfaktor * Sannolikhet för 

förtida försäljning - Kapitalkrav för kreditrisk i pelare 1; 0) 
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Bankföreningen efterfrågar vidare förtydligande avseende emittentkategori. 

 

Det förekommer att obligationer emitteras med garanti från en tredje part. Ett bra 

exempel på detta är emittenten Kommuninvest som ägs av sina medlemmar som 

utgörs av 291 kommuner och regioner och där medlemmarna solidariskt är 

ansvariga för Kommuninvests skulder. Ett annat exempel är emittenten KfW som har 

en explicit garanti från Förbundsrepubliken Tyskland. 

 

Att sådana obligationer riskmässigt skiljer sig väsentligt från obligationer emitterade 

av kreditinstitut utan dylik garanti torde vara självklart. En enkel och rimlig hantering 

är att utgå från garantörens kategori. 

 

En ytterligare definitionsfråga avser tyska förbundsstater. Dessa emittenter är minst 

lika starka som många centralregeringar inom samma ratingkategori. Det faller sig 

således rimligt att dessa faller in under ”stater”.  

 

Alternativet skulle vara att skapa en eller flera separata kategorier för dessa med en 

kalibrering som ligger strax över kategorin stat. 

Kalibrering 

Bankföreningen anser att det är viktigt att FI är transparenta avseende vilken data 

eller period som man baserat sin kalibrering på. Detta framgår inte av 

remisspromemorian. Vidare redovisas inte heller de kvantitativa överväganden som 

refereras till. Bankföreningen efterfrågar därför ett förtydligande avseende detta och 

att FI i samband med det beaktar nedanstående. 

 
Spreadrörelserna ska avse någon form av tänkt stressat scenario. När man utgår 

från historiska rörelser är det viktigt att identifiera en relevant stressperiod. De 

finansiella marknadernas funktionssätt och marknadsaktörernas beteende förändras 

över tiden. För den typ av tillgångar som är i fokus här är inte minst centralbankernas 

agerande ytterst viktigt vid stress. Detta talar för att betrakta en stressperiod som 

ligger så nära som möjligt bakåt i tiden. Vidare är då även tillgängligheten till relevant 

data bättre. 

 

Om man tar utgångspunkt i aktiemarknadens rörelser för att bedöma graden av 

stress på de finansiella marknaderna i stort anser Bankföreningen att den nyligen 

under våren 2020 genomgångna covid19-relaterade stressperioden är lämplig. Den 

kraftiga reaktionen på aktiemarknaden återspeglade en dramatisk osäkerhet på de 

finansiella marknaderna. Den kan illustreras genom att betrakta indexen S&P500 

och OMXS30 under denna period. 

 

• S&P500 och OMXS30 föll från toppen 19 februari till botten 23 mars med 
34% respektive 32% 
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• OMXS30 hade sin värsta dag någonsin den 12 mars med ett fall på 10,6%. 
Perioden 21 februari till 23 mars hade detta index sitt sämsta månadsutfall 
(räknat över 21 handelsdagar) sedan 1987 på -31% 

 

• S&P500 hade sina två värsta dagar sedan 1987 den 16 mars och den 12 
mars med fall på 12% respektive 9,5%. Perioden 21 februari till 23 mars hade 
detta index sitt sämsta månadsutfall (räknat över 21 handelsdagar) någonsin 
på -33% 

 

Att perioden 19 februari till 23 mars karaktäriserades av synnerligen hög stress på 

de finansiella marknaderna framstår som tydligt. 

Kalibrering av respektive segment 

Bankföreningen anser att de stressnivåer som återfinns i FI:s föreslagna modell 

generellt är omotiverat höga. Det är för flera emittentkategorier och ratingklasser 

svårt att finna stöd för dessa. En starkt bidragande orsak är också frånvaron av 

beaktande av portföljeffekter. 

Viktiga tillgångstyper  

Bankernas portföljer består naturligtvis av olika typer av tillgångar. Här kommenteras 

några. 

 

• Covered bonds/rating 1 

Säkerställda obligationer är en viktig tillgångsklass. För kalibreringen är det 

rimligt att utgå från svenska säkerställda obligationer. Spreadförändringen beror 

av återstående löptid, där längre löptider ofta har en större rörelse. 3 års 

duration bör vara rimlig att utgå från.1 Under den covid19-relaterade 

stressperioden gick ett index av svenska 3-åriga covered bond spreadar 

maximalt från 4 bp till 17 bp (15 bp till 42 bp för 5-åriga), dvs. cirka 15 bp för den 

mest relevanta durationen. 

 

• Stat/rating 2: 

För kalibrering är det här rimligt att utgå från Lettland och Litauen. Det är 

sannolikt de emittenter inom denna klass som främst förekommer i svenska 

bankers portföljer. Dessa stater gick in i EMU efter finanskrisen (Lettland 2014, 

Litauen 2015). Data från före övergången till euro är naturligtvis mindre relevant 

för hur spreadar för dessa stater kan förväntas utvecklas i framtiden. Här kan 

man till exempel observera spread för respektive stat relativt tyska obligationer. 

Detta är ett konservativt sätt på grund av ”flight to quality-effekten”. Under den 

 
1 Data från ASCB (”Covered-bond föreningen”) indikerar att den genomsnittliga durationen i den 
utestående volymen av svenska säkerställda obligationer är ca 3 år. Se http://www.ascb.se/statistics/ 

http://www.ascb.se/statistics/


 

 

 

 

 

11 (14) 

covid19-relaterade ökade denna spread med maximalt cirka 40 bp för såväl 

Lettland (97 bp till 139 bp) som Litauen (67 bp till 107 bp). 

 

• Kommun/rating 1: 

Bankföreningen anser att Kommuninvest modellmässigt bör likställas med 

svenska kommuner. Det gör då också att Kommuninvest är bra att observera då 

Kommuninvest är det mest likvida kommunpappret. Under covid19-stressen kan 

en maximal rörelse på ca 5 bp observeras.   

Basisrisk 

Definition av basisrisk 

Basisrisk kan typiskt delas in i följande tre huvudkategorier: 

• Referensränte-basisrisk (samma löptider och valutor men olika 

referensräntekurvor) 

• Löptids-basisrisk (samma referensräntekurvor och valutor men olika löptider) 

• Valuta-basisrisk (samma löptider och referensräntekurvor men olika valutor)  

FI:s föreslagna metodik 

Enligt FI:s föreslagna metod för beräkning av basisrisker ska samtliga framtida 

nominella kassaflöden som omprissätts olika med avseende på 

referensränta/löptid/valuta (med undantag för Stibor 3M) stressas med ett konstant 

skift motsvarande 10 bp. Nettokassaflödet för varje kombination av 

referensränta/löptid/valuta stressas (dvs. positiva och negativa nominella 

exponeringar tillåts att nettas per riskfaktor). Absolutsumman för varje 

nettokassaflöde multipliceras med den genomsnittliga durationen och 10 bp vilket 

slutligen ger den totala basisrisken. 

 

Denna metod introducerar basisrisk som inte existerar samtidigt som metoden 

dubbelräknar valuta-basisrisken av följande anledningar. 

 

a) En position (tillgång) kopplad till exempelvis Libor 3M (USD) som finansieras av 

en position (skuld) kopplad till exempelvis Libor 6M (USD) introducerar basisrisk mot 

Stibor 3M även om både tillgångspositionen och skuldpositionen är perfekt 

matchade. FI:s metod skulle då generera basisrisk mellan Libor 3M och Stibor 3M 

samt mellan Libor 6M och Stibor 3M då föreslagen metod i samtliga fall relaterarar till 

referensränta Stibor 3M. Detta är felaktigt då basisrisk i detta exempel endast 

återfinns mellan Libor 3M och Libor 6M (dvs. löptids-basisrisk). 

 

b) Valuta-basisrisk täcks redan i SOT via vägning på 50% på de positiva utfallen 

samt att storleken på ränteskiftena inte är samma för alla valutor i samtliga 
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scenarier. Båda dessa egenskaper speglar det faktum att räntor i olika valutor rör sig 

olika i viss utsträckning. 

 

FI:s förslag till modell för ytterligare påslag (utöver SOT) för basisrisk innebär 

därmed både dubbelräkning av basisrisk som redan fångas i SOT samt åsätter 

basisrisk även på flöden som inte bör åsättas sådan. FI:s metod innebär en 

dramatisk överskattning av basisriskerna i en banks övrig verksamhet.  

 

Referensränte-basisrisk och löptids-basisrisk fångas inte i SOT då kassaflöden inom 

respektive valuta diskonteras med en enda nollkupongkurva oavsett om 

kassaflödena omprissätts baserat på olika referenskurvor eller löptider.  

Basisrisk enligt EBA:s riktlinjer 

För att basisrisk överhuvudtaget ska uppstå måste det finnas två nettoexponeringar 

med motsatta tecken där respektive nettoexponering omprissätts baserat på olika 

basisriskfaktorer. Kriteriet att det måste finnas motstående positioner (som nettas i 

SOT) följer logiskt av följande exempel i kombination med definition enligt EBA GL. 

 

“Risk arising from the impact of relative changes in interest rates on interest rate 

sensitive instruments that have similar tenors but are priced using different interest 

rate indices. Basis risk arises from the imperfect correlation in the adjustment of the 

rates earned and paid on different interest rate sensitive instruments with otherwise 

similar rate change characteristics.” (EBA definition) 

 

Betrakta portfölj A med endast lång risk med basis Euribor 3m. Då det bara finns en 

basis och därmed inga olika basis finns per definition ingen basisrisk. Antag ränterisk 

enligt SOT (+200 bp) = 100. 

 

Betrakta nu även portfölj B som är identisk med enda skillnad att basisen är Euribor 

6m. Ränterisk enligt SOT (+200 bp) = 100. 

 

Betrakta nu kombinerade portföljen A+B. Ränterisk enligt SOT (+200 bp) = 

100+100=200. Om denna kombinerade portfölj skulle ha basisrisk så skulle 

sammanslagningen av portföljerna leda till högre risk total risk (SOT+basis). Detta är 

naturligtvis orimligt.  

 

De enda fall när basisrisk kan förekomma utan att totalrisken ökar vid kombination 

av A och B är om det finns motstående positioner som nettas i SOT och dessa har 

olika basis och det därmed kan anses motiverat att göra ett påslag för basisrisk.  
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Bankföreningen föreslår en alternativ metod för beräkning av basisrisk  

 

1. Beräkna nettokassaflöde kopplat till en referenskurva och löptidsficka inom 

respektive valuta och multiplicera med den genomsnittliga durationen för 

den specifika löptidsfickan 

2. Inom respektive valuta, summera alla positiva respektive negativa 

kassaflöden från steg 1 

3. Ta det största överlappande absolutbeloppet mellan positiva och negativa 

kassaflöden från steg 2 

4. Multiplicera med 10 bp för att erhålla basisrisken inom respektive valuta 

5. Summera basisrisken för alla valutor för att erhålla den totala basisrisken 

 

Exempel 

Anta följande exponeringar 

- 100m SEK nettoexponering mot Euribor 3M,  

- -30m SEK nettoexponering mot Euribor 6M,  

- -80m SEK nettoexponering mot Euribor 12M, 

- 80m SEK nettoexponering mot Stibor 3M, 

- -20m SEK nettoexponering mot Stibor 6M.  

 

För enkelhetens skull antas att samtliga exponeringar har en återstående löptid på 

exakt ett år.  

 

FI:s föreslagna metod 

- 0,10m SEK basisrisk mellan Euribor 3M och Stibor 3M,  

- 0,03m SEK basisrisk mellan Euribor 6M och Stibor 3M,  

- 0,08m SEK basisrisk mellan Euribor 12M och Stibor 3M 

- 0,02m SEK basisrisk mellan Stibor 6M och Stibor 3M.  

 

Den totala basisrisken blir 0,23m SEK. 

 

Bankföreningens föreslagna metod  

- 0,10m SEK basisrisk inom EUR (100m SEK positiv nettoexponering och 

110m SEK negativ nettoexponering) 

- 0,02m SEK basisrisk inom SEK (80m SEK positiv nettoexponering och 20m 

SEK negativ nettoexponering)  

 

Den totala basisrisken blir 0,12m SEK då dubbelräkningen av valuta-basisrisk 

försvinner.  

 

FI skriver i promemorian att enligt EBA:s riktlinjer bör en kapitalkravsutvärdering 

innefatta påverkan av basisrisk med hänvisning till punkt 26 d i EBA:s riktlinjer. 

Bankföreningen vill här poängtera att EBA:s riktlinjer inte säger något om kapitalkrav. 
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Riktlinjerna definierar förväntningar på bankernas riskhantering och interna 

kapitalutvärderingen inom området ränterisk i övrig verksamhet. Här ska bankerna 

beakta även basisrisk. 

3. Avslutande kommentarer 

Effekter för företagen 

FI anger i remisspromemorian att deras förväntningar är mer eller mindre samma 

eller liknande kapitalkrav som idag - och att detta förslag troligen inte kommer att 

påverka kapitalkraven väsentligt. Denna bedömning är dock gjord under antagandet 

”allt annat lika” – nu gällande metodik där exempelvis NMD åsätts 

räntebindningstiden 0 har inneburit att den strukturella risken har balanserats om 

mot denna korta räntebindningstid. Om FI istället tillåter en intern modellering av 

NMD bör snarare det nya kapitalkravet blir mer likt bankernas interna. En ankring i 

nuvarande metodik är mycket olycklig eftersom den har beräknats under 

förutsättningar som skiljer sig drastiskt från bankernas interna syn och EBA:s 

riktlinjer (och från de förutsättningar som föreligger på marknaderna för denna typ av 

produkter). Således borde det även förväntas ske en drastisk, momentan, förändring 

av kapitalkravet för generell ränterisk för att därefter landa på en ny jämviktsnivå. 

Därutöver ökar kapitalkravet kraftigt med exempelvis de föreslagna metoderna för 

basisrisk och kreditspreadrisk. Det är också oklart hur kriterierna för NMD-

modellering kommer att tillämpas och därmed effekten av sådan modellering. 

 

Vidare anger FI att den faktiska risken kommer att fångas bättre med den föreslagna 

metoden. Inte heller denna uppfattning delar Bankföreningen eftersom den 

föreslagna metoden är baserad på ett extremvärdestest och det finns potentiellt 

stora skillnader mellan institutens interna hantering av modelleringen av icke-

tidsbestämd inlåning jämfört med hanteringen i den föreslagna metoden. Det kan 

inte uteslutas att FI:s föreslagna ändringar istället leder till en ökad risk i 

banksektorn. Därtill finns det stora inslag av dubbel eller trippel kapitaltäckning av 

vissa risker som ger en skev bild av kopplingen mellan risktagande och 

kapitaltäckning. 
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