
 

 

Wor 

King 

Papers 
 

  

Management Working Papers 

2017-02 

 

Ultimo 2016-rangliste over de danske børsnoterede bankers 

soliditet 

Johannes Raaballe 

 



1 
 

 

 

 

 

Ultimo 2016-rangliste over de danske børsnoterede bankers 

soliditet 

 

Johannes Raaballe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
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Johannes Raaballe 

 

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

bankers soliditet opgjort ultimo 2016. Formålet med listen er at bidrage med information 

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

Ultimo 2016-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 et næsten 

livslangt relationsforhold 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 at identificere, hvilke danske banker, der gik ned under 

den danske bankkrise. Målet har ligeledes været meget succesrigt til at beskrive, hvorledes 

de store nordiske og tyske banker klarede sig før, under og efter finanskrisen. MSolvens 

identificerede eksempelvis Deutsche Banks problemer i efteråret 2016 flere år før, at 

problemerne poppede op. Den interesserede læser henvises til litteraturlisten i artiklens 

afslutning. 

Ultimo 2016-ranglisten bliver som sidste år offentliggjort i Berlingske samme dag, som 

Finans/Invest udkommer. 
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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. 

 

 

Rangliste: Mest solide banker ultimo 2016 og ultimo to foregående år – målt 
ved MSolvens 

     

 
Bank MSolvens 2016 MSolvens 2015 MSolvens 2014 

1 Grønlandsbanken 10,56 10,27 9,25 

2 Lån og Spar Bank 6,18 6,73 4,58 

3 Kreditbanken 5,38 9,81 4,93 

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

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

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

7 Nordjyske Bank 4,52 5,52 4,74 

8 Nordfyns Bank 4,48 6,68 4,44 

9 Ringkjøbing Landbobank 4,25 6,30 7,25 

10 Danske Bank 4,06 4,12 3,97 

11 Lollands Bank 3,95 3,64 3,91 

12 Møns Bank 3,51 4,43 3,14 

13 Sydbank 3,33 4,16 3,63 

14 Spar Nord 3,29 3,75 3,02 

15 Jyske Bank 3,27 4,56 3,47 

16 Sparekassen Sjælland – Fyn 2,81                      NA                      NA 

17 Hvidbjerg Bank 2,74 1,86 2,42 

18 Skjern Bank 2,65 2,38 2,60 

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

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

21 Totalbanken 1,58 0,91 1,72 

22 Danske Andelskassers Bank 1,37 0,33 0,74 

23 Østjysk Bank 0,60 0,14 0,17 
 

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

først blev børsnoteret ultimo 2015. Nordea er ikke med i tabellen, men det kan oplyses, at Nordea 
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rangerer en anelse under Danske Bank ultimo 2016 og en anelse over Danske Bank ultimo 2015 og 

2014. 

 

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. 

 

Udviklingen i de enkelte bankers soliditet 

Af ranglisten ser vi, at der er stor tidsmæssig stabilitet i den enkelte banks soliditet. Alle 

grønne banker har gennem alle tre år været rubriceret som grønne banker. Det er også 

disse banker, som har klaret sig bedst siden bankkrisens start i 2008. Alle de gule og de røde 

banker har gennem alle tre år været rubriceret som gule eller røde banker. Disse banker har 

alle været i permanente vanskeligheder siden bankkrisens start. 

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 stadig godt 8 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. 

 

Tendenser i tallene 

Vi ser af ranglisten, at de 8 mest solide banker alle er små banker. Vi ser ligeledes, at de 8 

mindst solide banker også er små banker. En lille bank kan altså befinde sig i hver ende af 

skalaen. 

Ved at nærlæse ranglisten ser vi, at de grønne bankers soliditet generelt er blevet reduceret 

fra ultimo 2015 til ultimo 2016 – fra et gennemsnit på 5,8 til 4,8. Omvendt ser vi, at de gule 

og røde bankers soliditet er blevet forøget med en spids fra ultimo 2014 til ultimo 2016 – de 

tre års gennemsnit er 1,6, 1,5 og 1,8. For de grønne bankers vedkommende kan den 
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reducerede soliditet for en væsentlig dels vedkommende forklares ved, at en del af disse har 

udloddet væsentlige beløb til deres aktionærer i form af udbytter og aktietilbagekøb. For de 

gule og røde bankers vedkommende kan den forbedrede soliditet forklares ved, at det i 

disse år næsten er umuligt ikke at tjene penge i banksektoren. 

 

Finansiel stabilitet 

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

ændre sig på kort og mellemlangt sigt. Men der er en gruppe på 7-8 banker, der nu har 

været trængte i en periode på 8 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, at den positive udvikling i deres soliditet er brudt. Sidste år var 

det alene Spar Nord, der havde status af at være lysegrøn bank. I år har Jyske Bank, Sydbank 

og Spar Nord også denne status. Det får formentlig overvågere af finansiel stabilitet til at 

hæve øjenbrynene. Det er omvendt glædeligt, at Danske Bank nu to år i træk har haft status 

som en ren grøn bank. 

 

Litteratur 

Raaballe, Johannes, 2016: Er regnskabs- eller markedsbaserede data nøglen til at opdage 

finansiel ustabilitet? Finans/Invest, 2/16, s. 6-17. 

Grosen, Anders og Johannes Raaballe, 2016: Markedsbaserede solvensmål for banker – en 

diskussion. Finans/Invest, 3/16, s. 11-18. 

Grosen, Anders og Johannes Raaballe, 2016: Teorien bag måling af MSolvens – belyst med 

data fra den danske bankkrise. Finans/Invest, 5/16, s. 25-31. 

Grosen, Anders og Johannes Raaballe, 2017: Duplik: MSolvens – Thomas Sangill/Danmarks 

Nationalbank. Finans/Invest, 1/17, s. 20-29.  

 



Management Working Paper 
 
 

2011-3: Kristina Risom Jespersen: Decision making effectiveness in NPD gates 

 

2011-4: Ken L. Bechmann and Johannes Raaballe: Bad Corporate Governance: When 

Incentive-Based Compensation Identifies Dangerous CEOs 

 

2012-1: Robert P. Ormrod and Heather Savigny: Election Marketing to Young Voters: 

Which Media is Most Important? 

 

2012-2: Robert P. Ormrod: Defining Political Marketing 

 

2013-01: Johannes Raaballe: Forøget egenkapital i banken – en ulempe for banken og dens 

kunder? 

 

2013-02 Ken L. Bechmann, Anders Grosen and Johannes Raaballe: Højere kapitalkrav løfter 

krav til indtjening i den finansielle sektor – en replik 

 

2013-03: Tom Engsted and Johannes Raaballe: Den finansielle krise i Danmark: 

  Diskussion af rapporten fra ”Udvalg om årsagerne til finanskrisen” 

 

2014-01: Tom Engsted and Johannes Raaballe: Den finansielle krise i Danmark: Diskussion af 

rapporten fra Udvalget om årsagerne til finanskrisen: Duplik 

 

2014-02: Johannes Raaballe, Mathias Hessellund Jeppesen og Sait Sahin: Danske 

børsnoterede bankers indtægts- og omkostningsstruktur under forvandling 

 

2014-03: Robert P. Ormrod: Political Market Orientation and the Network Party Type: 

Understanding Relationship Structures in Political Parties 

 

2016-01: Johannes Raaballe: Er regnskabs- eller markedsbaserede data nøglen til at opdage 

finansiel ustabilitet? 

 

2016-02: Anders Grosen and Johannes Raaballe: Markedsbaserede solvensmål for banker – en 

diskussion 

 

2016-03: Anders Grosen and Johannes Raaballe: Teorien bag måling af MSolvens – belyst 

med data fra den danske bankkrise 

 

2016-04: Johannes Raaballe and Nadja Schwabach: Udviklingen i danske børsnoterede 

bankers corporate governance karakteristika under bankkrisen 

 

2017-01: Johannes Raaballe and Anders Grosen: Duplik: MSolvens – Thomas 

Sangill/Danmarks Nationalbank 

 

2017-02: Johannes Raaballe: Ultimo 2016-rangliste over de danske børsnoterede bankers 

soliditet 


