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Duplik: MSolvens – Thomas Sangill/Danmarks Nationalbank 

 

Johannes Raaballe og Anders Grosen 

 

Thomas Sangill/Danmarks Nationalbank er af den opfattelse, at vi mener, at MSolvens kan 

forudsige finansielle kriser 4-5 år, før de indtræffer. Gid det var så vel. Thomas Sangill/ 

Danmarks Nationalbank er også af den opfattelse, at MSolvens kan approksimeres ved én 

delt med volatiliteten på bankens aktier. Hvor ville det dog være skønt. Det ville være 

enkelt og særdeles arbejdsbesparende. 

Vi viser i duplikken, at vi ikke har påstået, at MSolvens kunne forudsige den danske 

bankkrise, men alene at man langt tidligere kunne have været advaret om, at noget 

alvorligt kunne være under opsejling – altså en ”early warning”. 

Vi viser også, at én delt med volatiliteten på bankens aktier under den danske bankkrise i 

perioder var mere end hundrede procent større end MSolvens. Hvis dette er en 

approksimation, må vi og formentlig nogle af læserne revidere vor opfattelse af, hvad en 

approksimation er. 

 

Der er mange udsagn i Thomas Sangills/Danmarks Nationalbanks replik, som vi finder 

forkerte, ikke forstår eller må gætte os til betydningen af. Vi har i denne duplik, ikke mindst 

af hensyn til læseren, valgt at vende det blinde øje til en del af udsagnene i replikken. Vi har 

i duplikken i stort omfang valgt at betjene os af ordrette citater. Det gør måske duplikken 

lidt tung at læse, men vi har fundet det nødvendigt. 

I replikkens indledning fremfører Thomas Sangill/Danmarks Nationalbank deres to 

hovedpåstande: 

Påstand 1: ”Ifølge forfatterne (dvs. Grosen og Raaballe) kan MSolvens forudsige finansielle 

kriser 4-5 år, før de indtræffer.” 
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Påstand 2: ”Jeg vil i denne replik underbygge min påstand om, at MSolvens for en bank kan 

approksimeres ved én delt med volatiliteten på bankens aktier.” 

 

Om påstand 1 

Thomas Sangill/Danmarks Nationalbanks påstand er: ”Ifølge forfatterne kan MSolvens 

forudsige finansielle kriser 4-5 år, før de indtræffer.” 

Vi har aldrig afgivet en sådan påstand. Dokumentationen heraf følger nedenfor og af 

appendiks, hvor vi har angivet en ordret udskrift af alle vore udsagn vedrørende MSolvens’1 

forudsigelighedskraft. Ikke ét af disse mange citater er i nærheden af at være i 

overensstemmelse med Thomas Sangills/Danmarks Nationalbanks påstand 1. 

I den første artikel om MSolvens skriver Raaballe (2016) i introduktionen, side 6: 

”I nærværende undersøgelse finder vi, at hvis overvågnings- og styringsredskaberne i stedet 

havde været baseret på markedsdata, ville man: 

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

alvorligt kunne være under opsejling i den danske banksektor 

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

Banks fald.” 

I samme artikels afslutning på side 17, 1. spalte øverst, kan der citeres følgende om 

”forudsigelser” af finansielle kriser: 

”MSolvens varskoede om en mulig dansk bankkrise 4-5 år inden den indtraf, identificerede 

den danske bankkrise inden Roskilde Banks fald samt var i stand til at udpege banker i 

farezonen, i øvrigt i overensstemmelse med den enkelte bankledelses egen opfattelse af 

situationen. Med MSolvens ville man have haft et pålideligt overvågnings- og 

styringsredskab.” 

I Grosen og Raaballe (2016a) hedder det på side 15, 1. spalte foroven: 

”Resultaterne indikerede, at noget alvorligt kunne være under opsejling hos bankerne. Det 

er et vigtigt varsel for en overvågningsmyndighed.” 

                                                           
1 MSolvens er defineret som bankens markedsopgjorte egenkapitalprocent (markedsværdien af aktierne 
divideret med markedsværdien af passiverne) divideret med den årlige usikkerhed på bankens aktiver 
(aktivernes volatilitet). MSolvens er altså baseret på et ældgammelt princip om, at bankens egenkapital skal stå 
i et fornuftigt forhold til bankens risici. Høj risiko kræver høj egenkapital og vice versa.  
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I samme artikels afslutning på side 18, 1. spalte, kan der citeres følgende om forudsigelse af 

finansielle kriser: 

”MSolvens-termometeret slår virkeligt ud og er følsomt. Det slog retvisende ud under den 

danske bankkrise, men om det også er retvisende fremadrettet, må tiden vise.” 

Vi påstår altså ikke, som Thomas Sangill/Danmarks Nationalbank skriver, at MSolvens kunne 

forudsige den danske bankkrise, men alene at man langt tidligere kunne have været advaret 

om, at noget alvorligt kunne være under opsejling – altså en ”early warning” i klar 

modsætning til informationsværdien i de officielle solvensmål. 

Thomas Sangill/Danmarks Nationalbank bruger altså det velkendte trick med at påstå, at vi 

mener noget andet, end det vi skriver. Det har vi gennem tiden lært at leve med. Men vi 

synes, det er meget uheldigt, når det kommer fra Danmarks Nationalbank, hvor 

troværdighed er af stor betydning. Kan vi så ikke regne med, hvad Danmarks Nationalbank 

siger og skriver? 

Vi vil i øvrigt give Danmarks Nationalbank det råd, at dets medarbejdere altid bør erklære, 

om deres synspunkter er identiske med Danmarks Nationalbanks synspunkter eller ej. 

I det efterfølgende bruger vi forkortelsen TS/DN om Thomas Sangill/Danmarks 

Nationalbank. 

 

Om påstand 2 

TS/DN’s påstand er: ”Jeg vil i denne replik underbygge min påstand om, at MSolvens for en 

bank kan approksimeres ved én delt med volatiliteten på bankens aktier.” 

Påstand 2 er det samme som at sige, at 1/Aktievolatilitet divideret med MSolvens 

approksimativt skal være lig med 1 under såvel finansiel stabilitet som ustabilitet. Påstand 2 

afvises altså, hvis 1/Aktievolatilitet divideret med MSolvens er væsentligt større end 1 (under 

finansiel ustabilitet). 

Hvis banken har en høj markedsopgjort egenkapitalprocent, og/eller risikoen på bankens 

aktiver (primært dens udlån) er lille, så bør forholdet mellem 1/Aktievolatilitet og MSolvens 

være tæt på 1. Hvis derimod bankens markedsopgjorte egenkapitalprocent er lav, og/eller 

risikoen på bankens aktiver er høj, bør forholdet mellem 1/Aktievolatilitet og MSolvens være 

væsentligt højere end 1. I så tilfælde bæres risikoen på bankens aktiver nemlig ikke blot af 

aktionærerne, men også af ejerne af de efterstillede kapitalindskud og eventuelt øvrige 
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passiver. Når de efterstillede kapitalindskud og eventuelt øvrige passiver er usikre, skal 

denne usikkerhed også samles op og henregnes til usikkerheden på aktiverne, hvorved 

MSolvens, defineret som den markedsopgjorte egenkapitalprocent divideret med den årlige 

usikkerhed på aktiverne, reduceres. 

Vi præsenterede undersøgelsen af 1/Aktievolatilitet divideret med MSolvens i Grosen og 

Raaballe (2016b), og gør det her endnu én gang – i hovedtræk. 

I Figur 1, der er en direkte gengivelse fra Grosen og Raaballe (2016b), undersøger vi 

forholdet mellem 1/Aktievolatilitet og MSolvens (blå kurve) for de banker, der overlevede 

den danske bankkrise. 

 

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

 

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

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

på højre akse. MSolvens er defineret som 𝑀𝐸𝐾%/𝜎𝐴, hvor MEK% er den markedsopgjorte egenkapitalprocent, 
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altså markedsværdien af bankens aktier divideret med markedsværdien af bankens passiver, og 𝜎𝐴 er den 

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

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

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

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

standardafvigelser på dens aktiver. I så fald siger vi, at banken er udenfor risiko. Hvis bankens MSolvens ligger i 

intervallet 0,67 til 1,64, siger vi, at banken er i risiko (R). Vi har som hjælpelinjer indtegnet 0,64- og 1,64- 

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

opgjort ligevægtede.  

Før og efter bankkrisen ser vi, at 1/Aktievolatilitet divideret med MSolvens (blå kurve) er 

approksimativt lig med 1. Grunden til, at kurven før og efter bankkrisen af og til er over 1, 

er, at der ofte er nogle enkelte banker, der er i vanskeligheder; se eksempelvis Figur 5 og 

diskussionen heraf i Grosen og Raaballe (2016b). Men under bankkrisen er 1/Aktievolatilitet 

divideret med MSolvens ikke approksimativt lig med 1 selv for de overlevende banker. 

Eksempelvis er 1/Aktievolatilitet ultimo 2008 og ultimo 2011 169% henholdsvis 62% højere 

end MSolvens. Afvigelser i denne størrelsesorden kan næppe betegnes som 

approksimationer. 

I Figur 2, der også er en direkte gengivelse fra Grosen og Raaballe (2016b), undersøger vi 

forholdet mellem 1/Aktievolatilitet og MSolvens (blå kurve) for de banker, der ikke 

overlevede den danske bankkrise. 

Før bankkrisen ser vi, at 1/Aktievolatilitet divideret med MSolvens (blå kurve) er 

approksimativt lig med 1. Men op til og under bankkrisen er 1/Aktievolatilitet divideret med 

MSolvens ikke approksimativt lig med 1. Eksempelvis er 1/Aktievolatilitet ultimo 2007 og 

ultimo 2008 36% henholdsvis 163% højere end MSolvens. Igen – afvigelser i denne 

størrelsesorden kan næppe betegnes som approksimationer. 

I Figur 3 angiver vi forholdet mellem 1/Aktievolatilitet og MSolvens (blå kurve) for Sydbank. 

Før og efter bankkrisen ser vi, at 1/Aktievolatilitet divideret med MSolvens (blå kurve) er 

approksimativt lig med 1 for Sydbank. Men under bankkrisen er 1/Aktievolatilitet divideret 

med MSolvens ikke approksimativt lig med 1. Eksempelvis er 1/Aktievolatilitet ultimo 2007 

og ultimo 2008 46% henholdsvis 233% højere end MSolvens. 

Nu som før finder vi altså ingen støtte for TS/DN’s påstand 2. 
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Figur 2: MSolvens og 1/Aktievolatilitet for de døde banker 

 

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

som til Figur 1. 

 

Men vi undrer os også over et andet forhold. TS/DN tillægger os fejlagtigt det synspunkt, at 

vi er af den opfattelse, at vi tester, om MSolvens approksimativt er en mindre 

parallelforskydning af den inverse aktievolatilitet – jævnfør afsnitsoverskriften Tester Grosen 

og Raaballe om MSolvens approksimativt er en mindre parallelforskydning af den inverse 

aktievolatilitet? på side 18, 1. spalte hos Sangill (2016b). Og vi belæres om, at denne test er 

forkert. Vi bringer to citater af TS/DN henholdsvis fra side 18, 1. spalte, og side 18, 1. spalte, 

hos Sangill (2016b): 

”Den første test i Grosen og Raaballe (2016b), for om der er tale om en parallelforskydning, 

er en ratio-test …”. 
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”Den anden test i Grosen og Raaballe (2016b) er et scatterplot mellem MSolvens og E/1 . 

Påstanden er, at en parallelforskydning kræver, at punkterne ligger omkring en 45 graders 

linje, som går igennem (0,0). Dette er dog faktuelt forkert. For, at linjen skal gå igennem 

(0,0), …”. 

 

Figur 3: MSolvens og 1/Aktievolatilitet for Sydbank 

 

Note: Forklaringen er som til Figur 1. 

Vi har aldrig udført test vedrørende parallelforskydning. Om forholdet angivet i TS/DN’s 

første citat skriver vi på side 27, nederst 2. spalte, samt på side 28, øverst 1. spalte, hos 

Grosen og Raaballe (2016b): 

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

forholdet: 

 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

MSolvens 0,67 standardafvigelse (25%)

1,64 standardafvigelser (5%) 1/Aktiernes Volatilitet

(1/Aktievolatilitet)/MSolvens ((1/Aktievolatilitet)/MSolvens)=1



9 
 

(L1H):   
1

1
 A

E F
MSolvens


.   (H for hypotese) 

 

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

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

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

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

tilgangen hos Raaballe ikke afvises på dette grundlag.” ( E er aktievolatiliteten). 

Om forholdet i TS/DN’s andet citat skriver vi på side 29, 2. spalte, næstsidste afsnit hos 

Grosen og Raaballe (2016b): 

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

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

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

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

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

45-graders linjen, hvilket er signifikant på 1% niveau. …”. Vi skriver helt tilsvarende 

bemærkninger vedrørende scatterplottet i Figur 6 hos Grosen og Raaballe (2016b). 

Vi undersøger altså, om TS/DN’s påstand 2 holder og intet som helst andet. 

Vi skriver også et par enkelte bemærkninger om, at MSolvens ikke kan dannes ud fra en 

parallelforskydning af den enkelte banks inverse aktievolatilitet. Figur 3 for Sydbank 

illustrerer dette forhold udmærket. Hvordan forskyder man den inverse aktievolatilitet (den 

grønne kurve) nedad i figuren, så den kommer til at ligge oveni kurven for MSolvens (den 

røde kurve)? Nå, læseren kan jo prøve, så godt han kan. Tager læseren en anden bank, vil 

læseren opdage, at ”den bedste forskydning” skal foretages med en anden ”afstand”. 

Hvilken afstand? Igen kan læseren jo prøve, så godt han kan. Pointen er, at ingen af 

forskydningerne er gode. Så var det dog enklere, at bruge MSolvens direkte, som man jo 

alligevel skal udregne for at finde størrelsen af forskydningen. 

Opsummerende har vi vist, at påstand 2 er sand, hvis og kun hvis den enkelte bank ikke er i 

vanskeligheder. Er banken i vanskeligheder, afviger den inverse aktievolatilitet med op til 

flere hundrede procent fra MSolvens. 
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Likviditet for ikke-systemiske banker 

TS/DN er bekymret for estimationen af de små bankers aktievolatilitet, som følge af at disse 

bankers aktier ikke handles så ofte. Vi er ikke bekymrede. Estimationen af de små bankers 

aktievolatilitet blev udført på ugedata, to og tre ugers data. I alle tilfælde opnåedes samme 

kvalitative resultater. Vi har også for nogle mindre banker forsøgt os med 

volatilitetsestimation baseret på ”trade to trade”, hvilket ikke ændrede billedet. Men man 

skal afholde sig fra estimation baseret på daglige data – herved fås for høje 

aktievolatiliteter, særligt for perioden 2008-2013. Om disse forhold skrev Raaballe (2016) på 

side 8, 2. spalte, tredjesidste afsnit, i den første artikel om MSolvens: ”Den historiske 

aktievolatilitet er estimeret ud fra det foregående års ugeafkast på aktien. Kvalitativt giver 

det ingen ændringer i den estimerede volatilitet, hvis vi i stedet baserer estimationen på 

andre afkastperioder for aktien. For en håndfuld banker viste det sig, at estimation baseret 

på daglige afkast ikke var velegnet som følge af tynd handel i aktien. Noget overraskende for 

os viser det sig i undersøgelsen, at det ikke er sværere at identificere finansiel ustabilitet for 

de små banker end for de store banker.” 

De små og mellemstore banker har hver især ikke nogen betydning for den finansielle 

stabilitet i Danmark. Men som gruppe har de. Før og op til den danske bankkrise bevægede 

de små og mellemstore banker sig i udpræget grad i flok, eksempelvis målt ved udlånsvækst, 

indlånsunderskud og corporate governance. Herved kom de små og mellemstore banker i 

realiteten til at optræde som én systemisk bank og spillede derfor en rolle for den finansielle 

stabilitet. Hertil kommer, at MSolvens for de små og mellemstore banker, sammenlignet 

med MSolvens for de store banker, væsentligt tidligere indikerede, at noget alvorligt kunne 

være under opsejling i den danske banksektor – jævnfør Grosen og Raaballe (2016a).  

Som TS/DN bemærker, handles de ikke-systemiske bankers aktier eksempelvis i 2003 i 67% 

af ugerne. Dette tal er i 2015 steget til at udgøre 91% af ugerne. Forbedringen i likviditeten 

skyldes ikke udtyndingen blandt de små banker under bankkrisen, idet de overlevende 

banker helt tilsvarende blot blev handlet i 68% af ugerne i 2003. 

Af den røde og gule kurve i Figur 4 ser vi, at de systemiske og ikke-systemiske bankers 

aktievolatilitet er tæt korrelerede; mønstret brydes dog fra ultimo 2012, hvorfra der er tegn 

på divergens mellem de to kurver. Forklaringen herpå er, at der ikke blev ryddet helt op i 

den danske banksektor, og at syv mindre banker mere eller mindre holdes kunstigt i live – 

jævnfør Grosen og Raaballe (2016a). 
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Det er bemærkelsesværdigt, hvor tæt de to aktievolatilitetskurver, især inden bankkrisen, 

ligger op ad hinanden. Selvom de små banker havde cirka en dobbelt så høj markedsopgjort 

egenkapitalprocent som de store banker inden bankkrisen, havde de stort set samme 

aktievolatilitet, hvilket er et udtryk for, at de små bankers aktivrisiko var cirka dobbelt så høj 

som de store bankers. 

 

Figur 4: Historisk ligevægtede aktievolatiliteter og betaer for de systemisk og ikke-
systemiske danske banker 

 

Kilde: Volatiliteter stammer fra Raaballe (2016). Betaer stammer fra Andersen og Bahlke (2016). 

Note: Betaer måles på venstre akse, volatiliteter på højre akse. De systemiske banker udgøres af 

Danske Bank, Jyske Bank og Sydbank. De ikke-systemiske banker udgøres af danske børsnoterede 

banker mindre end Sydbank. Alle data er beregnet på ugeafkast. 

Sammenligner vi de to grupper af bankers betaer (sort og blå kurve i Figur 4), er billedet 

noget anderledes. Der er en relativ tæt korrelation mellem de to grupper af bankers betaer. 

Men fra og med ultimo 2005 ser vi, at de ikke-systemiske banker altid har betaer, der er 

under halvdelen af de systemiske bankers – og forholdet bliver endnu mere udpræget, hvis 

vi ”erstatter” de systemiske danske banker med de store nordiske banker. 
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Opsummerende fortæller tallene os, at de små bankers aktivrisiko er væsentlig højere end 

de store bankers, og at en væsentlig højere andel af de små bankers risiko udgøres af 

usystematisk risiko. Det er lige efter lærebogen, og ovenstående underbygger, at man ikke 

skal være så bekymret for estimationen af de små bankers aktievolatilitet. 

 

Efterstillede kapitalindskud 

TS/DN (2016) undrer sig på side 17, 2. spalte, næstsidste afsnit: ”I den sammenhæng kan det 

undre, at de efterstillede kapitalindskud måles ved den bogførte værdi og ikke 

markedsværdien” og i TS/DN’s fodnote 2: ”I Grosen og Raaballe (2016a) illustreres det 

ellers, at der kan være meget stor forskel på den bogførte værdi og markedsværdien af de 

efterstillede kapitalindskud.” 

Vi forstår ikke TS/DN’s forundring. Forholdet behandles udførligt i alle vore tre artikler. I den 

første artikel, hvor forholdet behandles over næsten en side, skriver Raaballe (2016) på side 

8, 1. spalte, afsnittet lige efter formel (4): 

”Det ville have været ønskeligt at kunne beregne markedsværdien af de øvrige passiver, ikke 

mindst af de efterstillede kapitalindskud, hvis markedsværdi kan afvige væsentligt fra den 

bogførte værdi for banker i vanskeligheder/banker med lav værdi af egenkapitalen. Vi har 

imidlertid ikke disse data, hvorfor vi må følge almindelig praksis og erstatte øvrige passivers 

markedsværdi med deres bogførte værdi.”  

I alle tre artikler diskuteres muligheden for at erstatte bogførte værdier med 

markedsværdier for de efterstillede kapitalindskud. Grosen og Raaballe (2016b), side 29, 2. 

spalte, 2. afsnit, konkluderer om dette: ”… Efterstillede passiver prisfastsættes på OTC-

markeder. Vi kan se, at disse data er blevet væsentligt forbedrede gennem de seneste år. 

Der er således håb om, at udregningen af MSolvens fremadrettet kan forbedres på dette 

område.” 

Det har desværre vist sig, at meget få af kurserne på de efterstillede kapitalindskud er 

baseret på faktiske handler; langt hovedparten af kurserne er baseret på modelberegninger. 

Kurserne synes at være ”udglattede” og er uger ”forsinkede” i forhold til aktiemarkedets 

kurser. Endvidere har det vist sig, at kursvolatiliteten på de efterstillede kapitalindskud 

højest er på en tredjedel af, hvad en Merton-modellering vil tilsige. Til trods herfor har vi 

den opfattelse, at kursniveauet på de efterstillede kapitalindskud ikke er helt skæv – jævnfør 
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også Figur 4 for Danske Banks fastforrentede efterstillede kapitalindskud i Grosen og 

Raaballe (2016a). 

Hvis vi for ultimo 2008 og ultimo 2009 udskifter den bogførte værdi af de efterstillede 

kapitalindskud med markedsværdien af de efterstillede kapitalindskud, ændres eksempelvis 

Danske Banks MSolvens fra 0,37 til 0,39 ultimo 2008 og fra 1,04 til 1,12 ultimo 2009. 

Uafhængigt af om det ene eller andet tal bruges, var Danske Bank således i høj risiko 

(MSolvens lavere end 0,67 standardafvigelse) ultimo 2008 og i risiko (MSolvens mellem 0,67 

og 1,64 standardafvigelse) ultimo 2009. 

Afslutning 

Thomas Sangill/Danmarks Nationalbank skriver på side 18, 2. spalte, næstsidste afsnit: 

”Ifølge Grosen og Raaballe (2016b) kunne Nationalbanken vha. MSolvens ”allerede op til 4-5 

år før den danske bankkrise have været advaret om, at noget alvorligt kunne være opsejling 

i den danske banksektor”. Hvis man vil lave en så tidlig advarsel, er det vigtigt, at man er 

sikker på, hvorfor ens risikomål slår ud.” 

Vi er ikke sikre på, at vi forstår, hvad Thomas Sangill/Danmarks Nationalbank siger. Men én 

ting er vi sikre på. Havde Danmarks Nationalbank offentliggjort hver af de danske 

børsnoterede bankers MSolvens i Finansiel Stabilitets rapporter i årene inden den danske 

bankkrise, så havde selv yngstemanden i Danmarks Nationalbank ikke kunnet drømme om 

at anvende overskriften Robust finansiel sektor i Danmark i Danmarks Nationalbanks 

Finansiel Stabilitet, maj 2008. 

Vi kan konstatere, at MSolvens slog retvisende ud under den danske bankkrise, men om 

målet også er retvisende fremadrettet, kan ingen garantere. Man kan imidlertid søge at 

verificere/falsificere målets robusthed. Som oplyst i tidligere artikler er der således sat en 

række undersøgelser i gang vedrørende eksempelvis bankernes efterstillede kapitalindskud, 

forklaring af bankernes aktivvolatiliteter, Merton-modellering og MSolvens samt tests med 

udgangspunkt i de store nordiske banker. I den forbindelse byder dagligdagen sig hele tiden 

til med nye eksempler: Til trods for Bankunion, EU-regulering og adskillige stress-tests blev 

det i efteråret 2016 klart for alle, at Deutsche Bank 8 år efter finanskrisens start stadig ikke 

var ude af sine problemer. Det kan indikere, at den fælles EU-regulering og overvågning ikke 

er troværdig, og at man derfor i Europa regulerings- og overvågningsmæssigt er ved at blive 

slået tilbage til start. Vi tester derfor nu også MSolvens på de store tyske banker. 
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Overordnet er vor konklusion, at MSolvens er et stærkt redskab, som bør indgå i de 

finansielle myndigheders værktøjskasse til afdækning af problemer med den finansielle 

stabilitet. 
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Appendiks: Alle citater vedrørende ”forudsigelse” af finansielle 

kriser i Raaballe (2016) og Grosen og Raaballe (2016a og 2016b) 

A. I den første artikel om MSolvens, Raaballe (2016), har vi fundet følgende citater 

vedrørende ovenstående: 

Introduktionen, side 6: 

”I nærværende undersøgelse finder vi, at hvis overvågnings- og styringsredskaberne i stedet 

havde været baseret på markedsdata, ville man: 

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

alvorligt kunne være under opsejling i den danske banksektor 

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

Banks fald” 

Side 6, 2. spalte, næstsidste afsnit: 

”MSolvens varskoede tidligt om, at noget alvorligt kunne være under opsejling i den danske 

banksektor. Fra 2002 til lige før starten af den danske bankkrise ultimo 2007 blev MSolvens 

halveret til trods for, at målets tæller, markedsværdien af bankernes aktier, næsten blev 

fordoblet. Forklaringen er, at risikoen på bankernes aktiver, målt ved aktivernes volatilitet, i 

samme periode blev godt og vel firedoblet.” 

Side 9, 2. spalte, første hele afsnit: 

”Udviklingen i MSolvens inden den danske bankkrise giver altså en kraftig og tidlig indikation 

om, at noget er undervejs i den danske banksektor. Havde Danmarks Nationalbank haft 

MSolvens i sin redskabskasse, havde man næppe i maj 2008 i Finansiel Stabilitet (2008) 

brugt overskriften ”Robust finansiel sektor i Danmark”.” 

Side 17, 1. spalte, første afsnit: 

”MSolvens varskoede om en mulig dansk bankkrise 4-5 år inden den indtraf, identificerede 

den danske bankkrise inden Roskilde Banks fald samt var i stand til at udpege banker i 

farezonen, i øvrigt i overensstemmelse med den enkelte bankledelses egen opfattelse af 
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situationen. Med MSolvens ville man have haft et pålideligt overvågnings- og 

styringsredskab.” 

B. I Grosen og Raaballe (2016a) har vi fundet følgende citater: 

Side 11, 1. spalte, indledningen: 

”I seneste nummer af Finans/Invest præsenterede Johannes Raaballe (2016) et nyt 

markedsbaseret solvensmål MSolvens, der ikke alene gav et varsel om, at problemer kunne 

være under opsejling i den danske banksektor 4-5 år før den danske bankkrise, men også op 

til og under krisen kunne identificere de banker, der var i problemer – dog med undtagelse 

af én bank.” 

Side 13, 2. spalte, 1. afsnit: 

”Endelig ser vi, at MSolvens ultimo 2006 indikerer, at noget alvorligt kunne være under 

opsejling for de tre banker. Dette er, jævnfør Raaballe (2016), 3 år senere end for de øvrige 

bankers vedkommende.” 

Side 15, 1. spalte, 2. hele afsnit: 

”I årene omkring 2006 fandt Raaballe (2016), at forskellen i MSolvens mellem de banker, der 

senere døde, og dem der overlevede, blot var 1-2 standardafvigelser, hvilket skal 

sammenlignes med, at de overlevende banker på dette tidspunkt havde en gennemsnitlig 

MSolvens på ca. 6 standardafvigelser. Altså: Det er helt urealistisk, at man et par år før en 

bankkrise med nogen større sikkerhed generelt kan forudsige, hvilke banker der går ned.” 

Side 15, 1. spalte foroven: 

”Resultaterne indikerede, at noget alvorligt kunne være under opsejling hos bankerne. Det 

er et vigtigt varsel for en overvågningsmyndighed.” 

Side 15, 1. spalte, 5. hele afsnit: 

”Vores konklusion er som følger: Markedsbaserede mål er gode til at indikere, at noget 

alvorligt kan være under opsejling i banksektoren. I begyndelsen af en bankkrise giver 

markedsbaserede mål en relativ kort varsling af den enkelte banks død. Varslingstiden for 

den enkelte bank forbedres relativt kraftigt hen over bankkrisen.” 
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Side 17, 2. spalte, 4. hele afsnit: 

”Målet (Vor tilføjelse: MSolvens) faldt kraftigt og indikerede dermed, at vi kunne være på vej 

til finansiel ustabilitet.” 

Side 18, 1. spalte, næstsidste afsnit: 

”MSolvens-termometeret slår virkeligt ud og er følsomt. Det slog retvisende ud under den 

danske bankkrise, men om det også er retvisende fremadrettet, må tiden vise.” 

 

C. I Grosen og Raaballe (2016b) har vi fundet et enkelt citat: 

Side 30, 1. spalte, 3. hele afsnit: 

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

Raaballe (2016) 

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

kunne være under opsejling i den danske banksektor 

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

fald 

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

efterfølgende er døde 

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

med bankledelsernes egen vurdering af situationen.” 

 

Vi har også gennemgået vore foredrag om emnet. Der er ingen udtalelser, der er i nærheden 

af at være tæt på TS/DN’s påstand 1. 

Vi har også gennemgået avisartikler om emnet, hvori vi har afgivet citat. Der er ingen citater 

(og desuden heller ikke nogen brødtekst, som vi i øvrigt ikke har indflydelse på), der er i 

overensstemmelse med TS/DN’s påstand 1. 

Efter aftale med Finans/Invest kan læseren rekvirere vore tre artikler hos Johannes Raaballe 

(jraaballe@econ.au.dk eller 4046 4225), så den omhyggelige læser kan efterkontrollere vore 

citater. 
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