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Abstract: 

Baseret på MSolvens-målet indeholder denne artikel en rangliste over de danske børsnoterede bankers 

soliditet opgjort ultimo 2017. Formålet med listen er at bidrage med information om, i hvor høj grad de enkelte 

banker kan opfattes som sikre. 

 

Der gives også en vurdering af den finansielle stabilitet og udviklinger heri. Konklusionen er, at der aktuelt er 

finansiel stabilitet i Danmark, og at risikoen på bankerne i øjeblikket er lav. Men den seneste bankkrise viste, at 

en ny bankkrise kan opstå med kort varsel og med uventet voldsomhed. Det understreges i den forbindelse, at 

hverken myndigheder eller politikere tilsyneladende har draget den fulde lære af disse erfaringer fra den 

seneste krise
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Ultimo 2017-rangliste over de danske børsnoterede bankers 

soliditet – samt en vurdering af den finansielle stabilitet og 

styringen heraf 

 

Johannes Raaballe 

 

Baseret på MSolvens-målet indeholder denne artikel en rangliste over de danske 

børsnoterede bankers soliditet opgjort ultimo 2017. Formålet med listen er at bidrage 

med information om, i hvor høj grad de enkelte banker kan opfattes som sikre. 

 

Der gives også en vurdering af den finansielle stabilitet og udviklinger heri. Konklusionen 

er, at der aktuelt er finansiel stabilitet i Danmark, og at risikoen på bankerne i øjeblikket 

er lav. Men den seneste bankkrise viste, at en ny bankkrise kan opstå med kort varsel og 

med uventet voldsomhed. Det understreges i den forbindelse, at hverken myndigheder 

eller politikere tilsyneladende har draget den fulde lære af disse erfaringer fra den seneste 

krise.1 

Ultimo 2017-ranglisten henvender sig primært til bankkunder og er tænkt som en hjælp til 

at finde ud af i hvilke banker, det er sikkert at anbringe sine penge. Bankindskud op til 

modværdien af 100.000 € er altid dækket af indskydergarantien. Set over tid har mange 

bankkunder ind imellem et større indskud end modværdien af 100.000 €. Det er således 

væsentligt, måske ikke mindst for de små erhvervsdrivende, at have et klart og pålideligt 

overblik over, hvor ens penge er sikre. Hertil kommer, at mange kunder har en næsten 

livslang forbindelse til deres bank. For disse kunder er det ligeledes vigtigt, at banken er 

solid. 

I ranglisten er bankerne opdelt i grønne, gule og røde banker baseret på et mål, der hedder 

markedsopgjort solvens, MSolvens. Dette mål er baseret på aktiemarkedsdata og har i 

praksis været meget succesrigt til på forhånd at identificere hvilke danske banker, der gik 

ned under den danske bankkrise 2008-2013. Målet har ligeledes været meget succesrigt til 
                                                           
1 Jeg takker Anders Grosen for grundige og iderige kommentarer og forslag til artiklen. 
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at beskrive, hvorledes de store nordiske og tyske banker klarede sig før, under og efter 

finanskrisen. 

 MSolvens er defineret som markedsværdien af bankens aktier divideret med 

markedsrisikoen på bankens aktiver (i praksis risikoen på bankens udlån). Høj risiko på 

bankens aktiver kræver altså en høj værdi af bankens aktier (egenkapital) for at opnå en 

tilfredsstillende MSolvens. En mindre risikabel bank har derimod ikke behov for så høj en 

værdi af bankens aktier (egenkapital) for at opnå samme MSolvens. Det væsentligste ved 

MSolvens-målet er altså, at polstringen (egenkapitalen) sættes i forhold til bankens risiko. 

Den interesserede læser henvises til litteraturlisten i artiklens afslutning. 

Ultimo 2017-ranglisten bliver som i de foregående år offentliggjort i Berlingske samme dag, 

som Finans/Invest udkommer. 

Tabel 1: Rangliste – mest solide banker ultimo 2017 og ultimo tre foregående år målt ved 

MSolvens  

 
Bank 

MSolvens 
2017 

MSolvens 
2016 

MSolvens 
2015 

MSolvens 
2014 

1 Grønlandsbanken 20,16 10,56 10,27 9,25 

2 Nordjyske Bank 9,14 4,52 5,52 4,74 

3 Kreditbanken 8,18 5,38 9,81 4,93 

4 Djurslands Bank 7,69 5,25 6,68 5,33 

5 Ringkjøbing Landbobank 7,50 4,25 6,30 7,25 

6 Fynske Bank 7,21 5,25 5,94 6,33 

7 Lån og Spar Bank 6,32 6,18 6,73 4,58 

8 Danske Bank 6,25 4,06 4,12 3,97 

9 Jutlander Bank 6,02 5,19 4,67 5,11 

10 Sydbank 5,92 3,33 4,16 3,63 

11 Jyske Bank 5,08 3,27 4,56 3,47 

12 Møns Bank 4,59 3,51 4,43 3,14 

13 Skjern Bank 4,38 2,65 2,38 2,60 

14 Nordfyns Bank 4,18 4,48 6,68 4,44 

15 Spar Nord 4,18 3,29 3,75 3,02 

16 Lollands Bank 4,07 3,95 3,64 3,91 

17 Sparekassen Sjælland - Fyn 3,43 2,81                    NA                    NA 

18 Danske Andelskassers Bank 2,56 1,37 0,33 0,74 

19 Vestjysk Bank 2,41 2,04 2,49 0,81 

20 Salling Bank 2,31 1,96 2,50 2,47 

21 Hvidbjerg Bank 2,30 2,74 1,86 2,42 

22 Totalbanken 1,98 1,58 0,91 1,72 

23 Østjysk Bank 0,37 0,60 0,14 0,17 
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Note: Ranglisten omfatter de børsnoterede danske banker (med hovedsæde i Danmark), der 

overlevede den danske bankkrise samt banker, der efterfølgende er blevet børsnoteret. 

Der er ikke tal for Sparekassen Sjælland – Fyn for 2014 og 2015, da Sparekassen Sjælland – Fyn først 

blev børsnoteret ultimo 2015. Østjysk Bank aflagde ikke årsregnskab for 2017, hvorfor 

halvårsregnskabet for 2017 er anvendt i beregningen. Da der som følge af restruktureringen af 

Vestjysk Bank skete et væsentligt fald i bankens aktievolatilitet, er beregningen for Vestjysk Bank 

baseret på den nye, lavere aktievolatilitet. 

 

Anbefalinger 

De grønne og lysegrønne banker med MSolvens større end eller lig med 3 er sikre banker. En 

undergruppe af de grønne banker, de lysegrønne banker (med MSolvens mindre end 4, men 

større end eller lig med 3), er knapt så sikre. Men personligt sætter jeg gerne mine penge i 

disse banker. Grunden til, at nogle banker er rubriceret som lysegrønne og ikke grønne, er, 

at den danske bankkrise lærte os, at bankernes soliditet pludselig kan ændre sig drastisk 

over blot et kvartal. Der holdes derfor særskilt øje med de lysegrønne banker, hvis noget 

alvorligt synes at kunne være under opsejling. Men som sagt: De grønne og lysegrønne 

banker er sikre. 

De gule og røde banker er ikke sikre banker med røde banker som de værste. Sådanne 

banker bruger jeg personligt kun til aftaleindskud – og vel og mærke kun, hvis mit 

aftaleindskud er fuldt dækket af indskydergarantien. 

Det bemærkes, at det var ranglistens dårligste bank, Østjysk Bank, der måtte lade livet i 

februar 2018.  

Udviklingen i de enkelte bankers soliditet 

Af ranglisten ses, at der er stor tidsmæssig stabilitet i den enkelte banks soliditet. De grønne 

banker vedbliver at være grønne. Det er også disse banker, som har klaret sig bedst siden 

bankkrisens start i 2008. Og nu har Skjern Bank og Sparekassen Sjælland-Fyn, der begge 

tidligere har været kategoriseret som gule banker, bevæget sig op i det grønne felt. De 

resterende gule og røde banker har gennem alle fire år været rubriceret som gule eller røde 
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banker. Disse banker har alle været i permanente vanskeligheder siden bankkrisens start. 

Der er dog sket en positiv udvikling for fire af disse banker gennem det sidste år. 

En og anden vil måske tænke: De gule og røde banker har været i permanente 

vanskeligheder siden den danske bankkrises start, men de er her jo fortsat godt 9 år senere. 

Så mon de ikke også vil være her fremadrettet? Jo, måske. Men hvis det hele pludselig 

ramler sammen, som det gjorde under den danske bankkrise, så vil jeg nødigt være kunde i 

en af de gule eller røde banker. Og Østjysk Bank er netop faldet. 

Tendenser i tallene 

Af ranglisten ses også, at de 7 mest solide banker alle er små banker. Det fremgår ligeledes, 

at de 6 mindst solide banker også er små banker. En lille bank kan altså befinde sig i hver 

ende af skalaen. 

Den gennemsnitlige MSolvens (opgjort eksklusiv Østjysk Bank) er blevet kraftigt forbedret i 

løbet af 2017 – fra et gennemsnit på 3,8 ultimo 2016 til et gennemsnit på 5,7 ultimo 2017. 

Altså en forbedring på knap 50%. Den udvikling er for knap 70%’s vedkommende drevet af, 

at bankerne er blevet mindre risikable målt ved risikoen på deres aktiver og i mindre omfang 

(30%) ved, at markedsværdien af egenkapitalen er blevet større. 

For de 4 SIFI-bankers vedkommende (Danske Bank, Jyske Bank, Sydbank og Spar Nord) er 

den positive udvikling i MSolvens primært drevet af, at disse bankers aktiver er blevet 

mindre risikable. Alene i Sydbank har en mindre forbedring af den markedsopgjorte 

egenkapital medvirket til den positive udvikling i MSolvens. Den væsentligste grund til, at vi 

ikke ser nogen vækst i SIFI-bankernes markedsopgjorte egenkapital, er, at SIFI-bankerne i 

modsætning til de øvrige banker har været særdeles gavmilde med at udlodde stort set 

(med Jyske Bank som en undtagelse) hele deres overskud til aktionærerne, se eksempelvis 

Tabel 1 hos Bechmann (2017).   

Finansiel stabilitet 

Der er finansiel stabilitet i den danske banksektor, og det vil efter min opfattelse ikke ændre 

sig på kort og mellemlangt sigt. Men der er en gruppe på 5-6 banker, der nu har været 
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trængte i en periode på 9 år. For disse banker kan det stort set øjeblikkeligt gå fra slemt til 

værre, hvis der pludseligt sker et væsentlig skift i konjunkturerne. 

Hvis vi ser på udviklingen hos de fire store danske banker, Danske Bank, Jyske Bank, Sydbank 

og Spar Nord, bemærker vi en positiv udvikling i deres soliditet. Dog i mindre grad for Spar 

Nords vedkommende. 

Tallene viser altså en glædelig udvikling i den finansielle stabilitet primært drevet af mindre 

(markedsopgjort) risiko i bankernes udlån. Denne konklusion står i skarp kontrast til 

Danmark Nationalbanks konklusion i Finansiel Stabilitet, 2. halvår 2017, hvor der 

argumenteres for, at der er sket en risikoopbygning i den danske banksektor i 2017. 

Danmarks Nationalbank bruger i Finansiel Stabilitet, 2. halvår 2017, overskriften: ”Risici er 

under opbygning i den finansielle sektor.” I rapporten peges på, at udlån til erhverv er 

stigende og hos nogle mellemstore banker markant. Jeg kan ikke se, at der i Danmark 

Nationalbanks tal er belæg for en konklusion om opbygning af risici. Min konklusion deles af 

Ejlif Thomasen i Økonomisk Ugebrev nr. 41, 2017. Og måske endnu mere væsentligt er, at 

markedets vurdering af situationen også er i modstrid med Danmark Nationalbanks 

opfattelse. Risikoen på bankernes udlån er faldet markant i 2017. 

Man må i modsætning til konklusionen i Finansiel Stabilitet, 2. halvår 2017 konstatere, at 

der for nærværende ikke er en uønsket risikoopbygning i den danske banksektor. 

Diskussionen om den kontracykliske kapitalbuffer – en storm i et glas vand 

Ideen bag den kontracykliske buffer er, at man bruger de fede år til at spare sammen til de 

magre år. Det Gamle Testamentes fædre var helt på det rene med, at man i de gode år 

ubetinget skal spare op til fremtiden, for den kender alene Herren. 

Dette generelle forsigtighedsprincip er ekstra vigtigt for banker. Under en bankkrise har 

banken og dens aktionærer ikke et incitament til at polstre sig. Havde eksempelvis Danske 

Banks aktionærer indskudt 40 mia. kr. i Danske Bank i februar 2009, havde de efterstillede 

kapitalindskydere i Danske Bank som følge af egenkapitaltilførslen høstet en kursgevinst i 

størrelsesordenen 10 mia. kr., idet de efterstillede kapitalindskud som følge af 

egenkapitaltilførslen ville blive mere sikre. Herved fås et dårligt regnestykke for 
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aktionærerne. De indskyder 40 mia. kr., og deres aktier stiger blot i værdi med 30 mia. kr. 

Læren er altså, at polstringen skal være på plads, inden en krise opstår. 

Af den tidsmæssige udvikling i MSolvens i Figur 1 (rød kurve) ses, at en bankkrise kan 

indtræde pludselig og være voldsom (se året 2008). Hvis man skal sikre finansiel stabilitet, 

skal bankerne være velpolstrede inden en krise. Baggrunden herfor er dels, at de sikre tegn 

på en krise typisk kommer sent, dels kan man som ovenfor nævnt under en krise ikke regne 

med, at bankerne polstrer sig ”frivilligt”. Det bemærkes, at den finansielle stabilitet, målt 

ved MSolvens, er forbedret markant igennem 2017. Endvidere ses, at risikoen i bankerne, 

målt ved aktivernes volatilitet (blå kurve) i 2017 er faldet væsentligt, og nu er på et niveau 

svarende til niveauet inden opbygningen til den danske bankkrise (ultimo 2003). 

Figur 1: Udviklingen i de overlevende danske bankers MSolvens og risiko – alle tal er 

opgjort ligevægtede. 

 

Note: Populationen udgøres af de børsnoterede danske banker (med hovedsæde i Danmark), der overlevede 

den danske bankkrise samt banker, der efterfølgende er blevet børsnoteret. 
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Alle tal er opgjort ultimo året, dog er der for 2008 også tal for ultimo 2. og 3. kvartal. Værdier for MSolvens er 

afbildet på venstre akse. Værdier for aktivernes volatilitet er afbildet på højre akse. I figuren er afbildet to 

stiplede hjælpelinjer. Når en banks MSolvens kommer under en sådan linje, er den mere eller mindre i 

alvorlige vanskeligheder. Vi ser, at selv gruppen af banker, der overlevede den danske bankkrise, som 

gennemsnit kom under den øverste af de stiplede linjer. Kaos herskede. 

 

Af ovenstående følger, at den kontracykliske buffer skulle have været aktiveret allerede 

ultimo 2013, idet vi alle ville have været ilde stedt, hvis der var indtruffet en væsentlig 

lavkonjunktur i 2013. Men vi kan jo alle glæde os over, at det gjorde der ikke. 

Den kontracykliske buffer er nu besluttet aktiveret med 0,5% svarende til ca. 7 mia. kr. mere 

egenkapital i de danske banker. Dette tal kan holdes op mod, at markedsværdien af de 

danske børsnoterede bankers egenkapital ultimo 2017 (eksl. Nordea) udgjorde knap 300 

mia. kr. Tallet kan også holdes op mod, at Danske Bank, Jyske Bank, Sydbank og Spar Nord 

udloddede godt 43 mia. kr. til deres aktionærer i alt i 2015 og 2016 – se Bechmann (2017).  

De 7 mia. kr. i bufferkrav udgør altså i denne sammenhæng en dråbe i havet. Og man burde 

have aktiveret den kontracykliske buffer for 3-4 år siden; inden de største banker startede 

udlodningsfesten. Hertil kommer, at den kontracykliske buffer reelt ikke stiller et nyt krav til 

bankerne, idet bankerne tager under ét allerede langt opfylder kravet. 

Heldigvis er de fleste danske banker ultimo 2017 velpolstrede, også Danske Bank. Men 

begynder det at gå den forkerte vej, skal man (jævnfør Figur 1) være på forkant og med 

anderledes store beløb. 

Og er krisen først indtruffet, er den næsten ikke til at udbedre. 

Konklusion vedrørende styring af finansiel stabilitet 

I de senere år har jeg, alene og sammen med medforfattere, skrevet mere end 20 artikler 

om finansiel stabilitet. På grundlag heraf har jeg følgende anbefalinger til myndighederne: 

 Baser primært overvågning af finansiel stabilitet på MSolvens-målet indtil et bedre 

overvågnings- og styringsredskab er til rådighed. 

 Hvis en bank passerer fra det grønne felt ned i det gule felt, er opfordringen til 

banken: Tilfør straks mere egenkapital, så banken igen kommer i det grønne felt. Gør 



9 
 

banken ikke det, er banken ikke længere dækket af indskydergarantien (hvor den 

danske stat er den reelle garant). 

Myndighederne, og her specielt Danmarks Nationalbank, har helt åbenlyst ikke taget ved 

lære af den seneste bankkrise, hvilket har resulteret i, at man ikke i tide har stillet 

tilstrækkelige krav til bankernes bufferkapital. Herved løb man en unødig risiko fra 2013 og 

frem til i dag. Og man har ikke et værktøj, der virker tilstrækkeligt hurtigt og i tilstrækkeligt 

omfang. 

Noget tyder på, at Danmarks Nationalbank skeler til, at der ikke rent politisk er rygdækning 

til bufferkrav, der sikrer, at danske banker er tilstrækkeligt velpolstrede inden næste 

bankkrise. 

Politikerne, og her specielt de 8 Erhvervs- og Vækstministre2 vi har haft siden 2008, har et 

væsentligt medansvar for, at næste krise vil blive forværret af, at myndighederne ikke er på 

forkant med den finansielle regulering og styring. Nogle politikere bærer altså et væsentligt 

ansvar i den forbindelse. Som politiker kan man i tilfælde af en ny bankkrise ikke undskylde 

sig med, at man blev taget på sengen.  

Det, der er brug for, er en ordning, der sikrer, at aktionærerne hurtigt og sikkert tilfører 

bankerne meget store beløb i form af egenkapital ved udsigt til finansiel ustabilitet. Før er 

opgaven ikke løst. 
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