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Sammandrag: 

I avhandlingen behandlas två teman parallellt. För det första undersöks typiska finska 

bankers utsatthet till ränterisk genom att studera hur tre exampelbankers räntenetton 

reagerar på avkastningskurvans utveckling. För det andra utvecklas en s.k. 

glesningsmetod som kan användas vid prognostisering av en verklig banks räntenetto.  

I Finland är medellängden av lånens referensräntor lägre i resten av Europa. Således 

är finska banker i allmänhet mer känsliga för fluktuationer i euriborräntorna än 

europeiska banker. Ämnet är speciellt intressant i dagens läge eftersom 

euriborräntorna har pressats till ytterst låga nivåer. Avhandlingens tre exempelbanker 

är konstruerade så att deras tillgångar och skulder är tillspetsade karikatyrer av 

verkliga finska bankers balanser. På det viset kan olika ”bank-arketypers” utsattheter 

till ränterisk studeras. I avhandlingens läggs särskild vikt på hur bankerna reagerar på 

extrema räntenivåer och plötsliga fluktuationer. 

Motiveringen för glesningsmetoden är följande: För att få en tillräckligt omfattande 

bild av framtiden genom Monte Carlo-simulering, krävs det i allmänhet att tusentals 

scenarier simuleras. En verklig banks balans är emellertid så komplex att tusentals 

simuleringar inte kan genomföras under en rimlig tidsperiod. Med avhandlingens 

metod kan antalet scenarier i avkastningskurvans fördelning ”glesas” till en 

hanterbarare storlek. För att reflektera riskaversitet är den glesade fördelningen 

avsiktligt förskjuten så den med säkerhet innehåller räntescenarier som orsakar låga 

räntenetton för banken. 

Avkastningskurvan modelleras med RMJBN-modellen (Rebonato, Mahal, Joshi, 



   

 

Buchholz, & Nyholm, 2005). Med räntemodellen simuleras 10 000 scenarier för 

avkastningskurvans utveckling för en tidsperiod på tre år fr.o.m. februari 2009. 

Utgående från de 10 000 räntescenarierna produceras 10 000 scenarier för varje 

exempelbanks räntenetto. Därefter ”glesas” avkastningskurvans fördelning genom 

glesningsmetoden till 250 scenarier. Dessa 250 scenarier skulle alltså i praktiken 

kunna appliceras på en verklig banks räntenetto. Glesningsmetoden presterade som 

väntat: exempelbankernas glesade räntenettofördelningar liknade de fullständiga 

fördelningarna, men var aningen förskjutna mot scenarier med låga räntenetton. 

Fördelningarna av exempelbankernas räntenetton jämfördes också med de 

räntenetton som den realiserade utvecklingen av avkastningskurvan skulle ha 

producerat. RMJBN-modellens lyckades prognostisera de realiserade räntenettona 

väl, men räntemodellen kunde inte förutse att den europeiska skuldkrisen år 2009 

skulle pressa euriborräntorna på så ytterst låga nivåer.  

Exempelbankerna förevisade markanta skillnader i hur de reagerade på förändringar i 

avkastningskurvan. Resultaten tyder på att balansen mellan tillgångarnas och 

skuldernas utsattheter till avkastningskurvan är ytterst viktig för räntenettots 

volatilitet. Banker med stor andel flytande räntor på ena sidan av balansen men 

mycket fasta räntor på andra sidan är ytterst utsatta för ränterisk. Exempelbankerna 

kombinerades till slut till en mer diversifierad bank. Fördelningen av den 

kombinerade bankens räntenetto hade ytterst liten spridning jämfört med 

exempelbankerna, eftersom ränterisken i den kombinerade bankens tillgångar och 

skulder tar ut varandra. 

Potentiella praktiska tillämpningsområden för det utvecklade modelleringsramverket 

omfattar producering av fördelningar för verkliga bankers räntenetton, what-if-

analyser för olika slags räntescenarier, mätning av olika ränteriskhanteringsstrategiers 

prestanda, och producering av en fördelning för utvecklingen av bankens likviditet i 

framtiden.  

Nyckelord: banker, bankverksamhet, ränterisk, räntenetto, avkastningskurvan, 

räntornas terminsstruktur, Monte Carlo, variansreduktion, räntemodeller, RMJBN-

modellen 
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1 INLEDNING 

För en bank är ränterisk i första hand marknadsräntornas potentiella inverkan på dess 

resultat eller värde. Marknadsräntorna påverkar banken på flera olika sätt och olika 

slags banker har olika slags exponeringar. Denna avhandling behandlar i första hand 

hur marknadsräntorna påverkar en typisk finsk banks räntenetto. En typisk finsk bank 

finansierar sin verksamhet huvudsakligen genom depositioner och investerar största 

delen av dessa medel i lån till individer och företag. Räntenettot är skillnaden mellan 

tillgångarnas kassaflöden (ränteintäkter från bostadslån mm.) och skuldernas 

kassaflöden (ränteutgifter för depositioner mm.). Eftersom en typisk finsk bank har 

större räntenetto än provisionsintäkter kan man säga att den typiska finska banken 

lever på räntenettot. 

En typisk banks ränteintäkter är knutna till längre referensräntor medan dess 

ränteutgifter har fast ränta eller är knutna till kortare referensräntor – åtminstone 

globalt sett (Drehmann, Sorensen, & Stringa, 2010). Bland finska banker förekommer 

det dock diversitet. Medellängden av lånens referensräntor är lägre i Finland än i resten 

av Europa. Dessutom är det vanligare i övriga Europa att knyta lånen i en fast ränta 

(Finlands bank, 2012). För vissa mindre finska banker gäller det att ränteintäkterna är 

knutna till någon euriborränta (högst 12 mån.) medan ränteutgifterna är fasta eller 

knutna till längre referensräntor; från 6 mån. ända till 10 år! Således är finska banker i 

allmänhet mer känsliga för fluktuationer i euriborräntorna än europeiska banker. Trots 

detta har den finska banksektorn klarat sig bättre genom den senaste finanskrisen än 

flera andra länders banksektorer (Ayadi, Llewellyn, Schmidt, Arbak, & De Groen, 2010, 

ss. 94-100). Detta diskuteras mer ingående i de avslutande kapitlen.  

Ifall banken inte hanterar sin ränterisk på ett tillbörligt sätt kan oväntade förändringar 

i marknadsräntorna orsaka att banken inte längre kan betala av sina skulder. Detta är 

precis vad som hände i Savings & Loans-krisen i USA under 80- och 90-talet, då staten 

tvingades rädda 747 av sammanlagt 1043 misslyckade finansiella institutioner. Den 

viktigaste orsaken till krisen var att de amerikanska bankernas tillgångar bestod till en 

stor del av lån med fasta räntor och långa maturiteter, medan en stor del av bankernas 

skulder var knutna till någon referensränta. Då räntenivån fördubblades under 80-talet 

fördubblades också bankernas ränteutgifter medan ränteintäkterna hölls konstanta! 

S&L-krisen orsakade den största kollapsen av det amerikanska finansiella systemet 



 

 

2 

sedan 30-talets stora depression; krisen kostade skattebetalarna ca $124 miljarder och 

bankindustrin ca $29 miljarder (Curry & Shibut, 2000). 

I denna avhandling studeras hur utsatta typiska finska banker är förändringar i 

marknadsräntorna. Särskild vikt läggs på bankernas utsatthet till extrema räntenivåer 

och plötsliga fluktuationer. Ämnet är speciellt intressant i dagens läge eftersom 

euriborräntorna har pressats till ytterst låga nivåer. T.ex. 12 mån. euribor var i slutet av 

år 2012 under 0,55 %, medan 10-årsmedelvärdet ligger på 2,6 %. De låga räntorna 

innebär att banker har väldigt svårt att göra vinst på utlåningsverksamhet.  

De metoder som utvecklas i avhandlingen kommer att utvecklas vidare på skribentens 

arbetsplats1. 

 Problemformulering 1.1.

Avhandlingens tema är modellering av en banks räntenetto. Räntenettot är lika med 

ränteintäkter minus ränteutgifter. Dessa kassaflöden är beroende av hur räntornas 

terminsstruktur utvecklas. Genom upprepad simulering av avkastningskurvans 

utveckling får vi en fördelning av hur räntorna utvecklas i framtiden. Denna fördelning 

kan vi sedan direkt applicera på bankens balansräkning, vilket skapar fördelningar på 

ränteintäkternas och ränteutgifternas utvecklingar. Därigenom får vi en fördelning på 

räntenettots utveckling i framtiden. 

Det centrala problemet i att simulera utvecklingen av en balansräkning är 

balansräkningens komplexitet. För att uppnå tillräckligt omfattande fördelning av 

balansens utveckling krävs det i allmänhet tusentals simuleringar. Trots att vi i dagens 

läge har tillgång till allt mer imponerande teknologi är beräkningskraften långt ifrån att 

under en rimlig tidsperiod kunna beakta alla de konton och ömsesidiga beroenden som 

en balansräkning kan tänkas innehålla. Problemet ligger alltså i att under en rimlig 

tidsperiod få en tillräckligt omfattande fördelning av utvecklingen av en verklig 

banks räntenetto. 

I denna avhandling tacklas problemet på följande vis: 

                                                        

1 ALM Partners Oy är ett konsulteringsföretag vars specialkunnande ligger i Asset & Liability Management. 

Företagets kunder är banker och finansiella institutioner. 
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Det konstrueras tre exempelbanker med förenklade balansräkningar som grovt taget 

motsvarar typiska finska bankers balansräkningar. En 10 000 scenariers fördelning av 

terminsstrukturen appliceras på exempelbankernas balanser. Därigenom erhålles en 

10 000 scenariers fördelning av utvecklingen av vardera exempelbankens räntenetto. 

Genom att tillämpa den s.k. glesningsmetoden på exempelbankernas räntenetton 

plockas 250 räntescenarier från dessa 10 000 scenarier. Denna glesade fördelning av 

terminsstrukturen har alltså så få scenarier att den kunde inom en rimlig tidsperiod 

appliceras på en verklig banks balansräkning. Kort sagt reduceras en stor fördelning 

(10 000 scenarier) av terminsstrukturen till en liten fördelning (250 scenarier) av 

terminsstrukturen, utan att nämnvärd information går förlorad. 

Optimeringsmetoden ska upprepat och tillförlitligt kunna tillämpas på en ändrande 

fördelning av terminsstrukturen. Användaren bör kunna vara säker på att de 250 

resulterande scenarierna av räntenettot ger en realistisk bild av terminsstrukturens 

verkliga framtida utveckling. Denna teknik kallas variansreduktion och används då 

man vill simulera något som är så komplext att vid en full simulering skulle 

beräkningskraften kräva för mycket resurser eller tid. Utan någon form av 

variansreduktion skulle simuleringen inte kunna genomföras under en rimlig 

tidsperiod.  

I avhandlingen benämns optimeringen glesningsmetoden. Eftersom 

glesningsmetodens slutanvändare är riskaverta förskjuts den glesade fördelningen 

avsiktligt mot det mindre fördelaktiga hållet, d.v.s. mot de räntescenarier som 

producerat låga räntenetton för exempelbankerna. 

 Kontribution 1.2.

Avhandlingens kontribution är tvåfaldig:  

För det första undersöks hur räntornas terminsstruktur påverkar finska banker. Varje 

exempelbanks balansräkning har därför specifika profiler som förekommer bland 

typiska finska banker. Vilken roll spelar balansen mellan fasta kassaflöden och flytande 

kassaflöden? Hur allvarliga är extremt låga eller extremt höga räntenivåer för olika 

slags banker?  

För det andra utvecklas en s.k. glesningsmetod som kan användas vid prognostisering 

av en verklig banks räntenetto. Genom glesningsmetoden kan man inom en rimlig 
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tidsperiod producera en omfattande fördelning för utvecklingen av en verklig banks 

räntenetto. 

 Syfte 1.3.

Avhandlingens syfte är att undersöka hur räntornas terminsstruktur påverkar 

räntenetton i olika slags finska banker. I samband med detta utvecklas en s.k. 

glesningsmetod som kan användas vid prognostisering av en verklig banks räntenetto. 

 Avgränsningar 1.4.

Modellering av kreditrisk, kundbeteende och bankprodukters optionaliteter är utanför 

avhandlingens omfattning. Därutöver exkluderas modellering av bankens 

beslutsfattande genom tiden. Vi är intresserade av bankens ränterisk före 

ränteriskhantering. 

Datamaterialet sträcker sig från 04/1999 till 01/2012. Tidsperioden 04/1998-01/2009 

(kalibreringsperioden) används till räntemodellens kalibrering och för tidsperioden 

02/2009–01/2012 (simuleringsperioden) simuleras räntescenarier och 

räntenettoscenarier. Kalibreringsperioden innehåller således IT-bubblan och början av 

finanskrisen medan simuleringsperioden innehåller den europeiska skuldkrisen.  

 Disposition 1.5.

Följande kapitel behandlar bankverksamhetens allmänna principer och går närmare 

inpå den finska banksektorn. I samband med detta motiveras exempelbankernas 

egenskaper. Kapitel 3 behandlar teorier och modeller för räntornas terminsstruktur. I 

kapitel 4 presenteras grundläggande principer bakom Monte Carlo-simulering och 

variansreduktion. I kapitel 5 presenteras relevant tidigare forskning. Den sista av de 

presenterade undersökningarna behandlar den valda räntemodellen. I kapitel 7 – 

metodkapitlet – beskrivs modelleringen och simuleringen av avkastningskurvan och 

räntenettona. I kapitel 7 beskrivs också exempelbankerna och glesningsmetoden 

närmare. Kapitel 8 behandlar datamaterialet, d.v.s. indatat för simuleringen av 

avkastningskurvans utveckling. I kapitel 9 beskrivs undersökningens resultat: 

fördelningarna av de simulerade räntenettona samt optimeringsmetodens resultat. I 

kapitel 10 diskuteras resultaten, den utvecklade metodens tillförlitlighet samt 
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potentiella tillämpningsområden. I kapitel 11 sammanfattas avhandlingen och i kapitel 

12 framläggs några avslutande ord om den finska banksektorns framtid. 
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2 BANKVERKSAMHET 

I detta kapitel presenteras grundläggande begrepp om bankverksamhet som läsaren 

bör känna till för att förstå resten av avhandlingen. Till först presenteras de 

grundläggande dynamikerna i bankverksamhet. Därefter diskuteras de viktigaste 

särdragen hos finska banker och hur de reflekteras av egenskaperna i avhandlingens 

exempelbanker. Presentationen utgår från Mishkins och Eakins Financial Markets and 

Institutions (2006, ss. 429-450) och Hulls Options, Futures, and Other Derivatives 

(2009). 

 Introduktion till bankverksamhet 2.1.

Bankens kärnkompetens är in- och utlåning av likvida medel. En bank ger ut lån på 

balansräkningens aktiva sida och lånar in medel på balansens passiva sida. Bankens 

tillgångar (bostadslån, företagslån, investeringar etc.) finansieras med skulder 

(depositioner, sparkonton, emitterade obligationer etc.) och eget kapital: 

                                

Banken får ränteintäkter för tillgångarna och betalar ränteutgifter för skulderna. 

Ränteintäkternas och ränteutgifternas differens bildar räntenettot: 

                                        

Man kan också säga att banken säljer skulder med särskilda karakteristika – en 

kombination av likviditet, risk, storlek och avkastning – och använder intäkterna för att 

köpa tillgångar med andra karakteristika. Det enklaste och vanligaste exemplet är 

processen där en kunds deposition omvandlas till en annan kunds bostadslån. Denna 

process kallas terminsomvandling. Tillgångsomvandlingen kan indelas i följande fyra 

fundamentala aktiviterer. (Mishkin & Eakins, 2006):  

 Likviditetshantering: införskaffande av tillgångar som har tillräckligt hög 
likviditet för att uppfylla skyldigheterna till deponenterna. 

 Tillgångshantering: uppnå en acceptabel risknivå genom att införskaffa 
tillgångar med låg kreditrisk, samt genom att diversifiera de införskaffade 
tillgångarna. 

 Skuldhantering: skaffa finansiering till möjligast låg kostnad. 
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 Kapitalkravshantering: bestämma mängden av eget kapital banken ska 
upprätthålla och vid behov skaffa mer (eller göra sig av med) eget kapital. 

 Ränteriskhantering genom räntederivatinstrument och investeringar 2.2.

De fyra grundläggande aktiviteterna påverkas alla av räntemarknaden. Banken kan 

emellertid minska på sin exponering till räntemarknaden genom att investera i 

värdepapper, handla i räntederivatinstrument eller syssla med andra aktiviterer som 

inte syns på balansräkningen. Dessa aktiviteter är alltså utanför den traditionella 

bankens kärnverksamhet.  

Exempelvis en företagsobligation med fast ränta avkastar lika mycket oberoende av 

räntemarknaden (om man bortser emitterarens kreditrisk). Med tanke på 

ränteriskhantering handlar värdepappersinvestering i grund och botten om 

diversifierandet av inkomstkällor medan derivatinstrumenthandel handlar om hedging. 

Det vanligaste exemplet på räntederivatinstrument är ränteswaps, där banken betalar 

referensräntan plus en marginal och mottar en bunden ränta. Teoretiskt sett består en 

ränteswap i själva verket av flera Forward Rate Agreements (FRA). I en FRA kommer 

banken överens med en annan marknadsaktör om att i en viss tidpunkt i framtiden 

byta en bunden ränta mot en rörlig ränta. Ett modernare exempel är en ränteoption 

där banken betalar en bunden ränta men ifall referensräntan i framtiden faller under 

en förutbestämd nivå, har banken optionen att motta differensen mellan den 

förutbestämda nivån och referensräntan. 

Räntederivatinstrument tillåter vilken finansiell institution som helst att förhållandevis 

förmånligt införskaffa skydd mot räntefluktuationer. En allt ökande efterfrågan för 

verktyg till ränteriskhantering har lett till en explosionsartad tillväxt av 

derivatinstrumentmarknaden sedan 1980-talet, då flera av derivatinstrumenten 

uppfanns. Under de senaste 10 åren har OTC-marknaden för räntederivatinstrument 

vuxit t.o.m. med 550 %. I slutet av 2011 var det sammanlagda nominella värdet av 

utestående OTC-räntederivatkontrakt över 504 biljoner amerikanska dollar, av vilka 

swappar utgjorde den överlägsna majoriteten (BIS, 2012).  

Banken kan också syssla med aktiviteter som inte påverkar räntenettot men nog dess 

vinst. Sådan bankverksamhet är utanför balansräkningen och handlar till den största 

delen om generering av intäkter genom arvoden eller försäljning av lån, eller andra 

aktiviteter som påverkar bankens vinst men inte hittas i balansen. 
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Undersökningens exempelbanker kan syssla med långsiktig värdepappersinvestering, 

derivatinstrumenthandel och andra aktiviterer utanför balansräkningen. Sådana 

aktiviterer är ändå utanför avhandlingens omfattning eftersom vi är intresserade av 

ränterisken effekter före ränteriskhanteringen, d.v.s. ränteriskens effekter allt annat 

lika. 

 Finsk bankverksamhet och avhandlingens exempelbanker 2.3.

Ur Tabell 1 framgår de finska bankernas och bankgruppernas tillgångar, räntenetton, 

rörelsevinster och ROE 2 . Nordea är den absolut största spelaren på den finska 

marknaden med nästan €400 miljarder i tillgångar. I nästa storleksklass spelar OP-

Pohjola-gruppen och Sampo Bank med €92 miljarder, respektive €27 miljarder euro i 

tillgångar.  

Ur tabellen framgår hur bankernas rörelsevinster förhåller sig till deras räntenetton. 

För en bank är rörelsevinsten grovt sagt vad som är kvar av räntenettot efter 

driftskostnaderna (löner o.s.v.). Till rörelsevinsten bidrar ännu provisionsintäkter samt 

intäkter från aktiviterer som är utanför balansen. Det är värt att nämna att Nordeas 

rörelsevinst faktiskt är större än räntenettot eftersom en stor del av Nordeas intäkter 

kommer från aktiviteter som är utanför balansen.  

Tabell 1 De finska bankerna vid slutet av 2011, milj. € 

 
Tillgångar Räntenetto Rörelsevinst ROE 

Nordea 399 287,0 1 355,0 1 482,0 9,6 % 

OP-Pohjola-gruppen 92 287,0 1 030,0 518,0 6,5 % 

Sampo Bank 27 406,0 345,7 147,3 5,0 % 

Aktia-gruppen 11 056,0 128,8 47,0 7,2 % 

Sparbankerna 7 768,0 147,2 65,4 
 POP Bankgruppen 4 477,7 86,1 28,0 
 Ålandsbanken 3 400,0 43,1 -5,7 -3,9 % 

S-Banken 2 917,6 60,0 7,9 4,4 % 

Tapiola Banken 1 946,9 17,8 4,7 5,5 % 

Hypo 818,0 1,8 4,0 
 Evli Banken 581,9 4,0 3,6 7,0 % 

FIM 319,0 2,4 2,2 3,6 % 

Källa: (Finansbranschens Centralförbund, 2012) 

 

                                                        

2 Return on Equity (eng.); avkastning på eget kapital. 
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Finsk bankverksamhet präglas av vissa särdrag. I Finland har det blivit populärt för 

både hushåll och företag att knyta sina lån till en referensränta. I ett sådant lån består 

den månatliga betalningen av låneamorteringen samt en rörlig del som beror av 

referensräntans nivå. Ifall referensräntan är t.ex. 3 mån. euribor, återställs räntan var 

tredje månad. Lånets omprissättningsperiod är 3 månader. För finska banker är det 

vanligt att den största delen av lånestocken är bunden till någon euriborränta; oftast 3, 

6, eller 12 månaders euribor. I det övriga Europa är lån med fasta räntor betydligt 

populärare. (Finlands bank, 2012). Tyvärr finns det ingen konkret statistik om 

föredelningen av omprissättningsperioderna i den finska banksektorn. 

Den största delen av finska bankers depositioner har emellertid fast ränta. Dessutom 

skall depositionerna kunna lyftas på deponerarens begäran. Detta leder till en 

grundläggande obalans mellan ränteintäkterna och ränteutgifterna: Ränteintäkterna är 

beroende av räntemarknadens fluktuationer medan ränteutgifterna är konstanta.  

Denna obalans kan lätt observeras på aggregerad nivå. Ur Tabell 2 framgår mängden 

depositioner och lån i finska banker, indelade enligt referensränta. Bland 

depositionerna är fast ränta populärast (55 %), medan bland lånen är en rörlig ränta 

knuten klart vanligast (73 % är knutna till någon euriborränta och 12 % är knutna till 

bankens egen primeränta). Detta innebär att i Finland har nästan alla lån rörlig 

referensränta, och de finansieras till största delen av skulder med fast ränta.  

Tabell 2 Finska bankers depositioner och lån enligt referensränta i oktober 2012 

Depositioner i finska banker   

  Andel Medelränta 

Euribor-referensränta 15 % 0,17 % 

Bankens egen referensränta (Prime) 30 % 0,33 % 

Fast ränta eller annan referensränta 55 % 0,94 % 

Totalt € 129 779 milj. 0,64 % 

   Lån givna av finska banker   

  Andel Medelränta 

Euribor-referensränta 73 % 1,87 % 

Bankens egen referensränta (Prime) 12 % 2,30 % 

Fast ränta 10 % 2,73 % 

Annan referensränta 5 % 2,30 % 

Totalt € 192 246 milj. 2,03 % 

Källa: (Finlands bank, 2012) 
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I denna avhandling studeras finsk bankverksamhet med hjälp av tre exempelbanker. 

Exempelbankerna är konstruerade så de är tillspetsade karikatyrer av typiska finska 

banker.  

1) Bank1s:s tillgångar är knutna till en lång euriborränta (12 mån.) medan skulderna 
har en fast ränta. Bank1 representerar således de flesta finska banker. Bank1 präglas 
således av den ovandiskuterade obalansen.  

2) Bank2 har igen knutit sina tillgångar till primeräntan och skulderna till 1 mån. 
euriborräntan. 

3) Bank3 representerar mindre banker som valt att differentiera sig. Bank3:s 
tillgångar har en fast ränta medan skulderna är knutna till 6 mån. euriborräntan. 

Bank1, Bank2,och Bank3 är förstås ytterst förenklade versioner av verkliga banker. De 

flesta verkliga banker diversifierar sina tillgångar och skulder över flytande/fasta 

räntor, olika maturiteter, olika referensräntor, och olika omprissättningsperioder. I 

denna avhandling undersöks emellertid inte vilken mix som är den optimalaste. Vi är 

snarare intresserade av ränterisken hos vissa arketyper. Således kan det vara lämpligt 

att betrakta exempelbankerna som portföljer i en verklig banks balans. Denna 

kombinerade bank studeras närmare i diskussionskapitlet. En utförligare diskussion 

om exempelbankernas uppbyggnader hålls i underkapitel 7.2. 

 Marknadsräntornas inverkan i praktiken 2.4.

Det är viktigt att poängtera skillnaden mellan omprissättningsperioder och maturiteter. 

Ett typiskt huslån med 20 års maturitet och 3 mån. euribor som referensränta har en 

omprissättningsperiod på tre månader. Enligt Drehmann et al (2010) är dynamiken 

som uppstår ur de olika omprissättningarna den viktigaste determinanten för ränterisk 

i bankverksamhet, speciellt ifall en stor del av lånen har rörlig ränta. I Bank1:s fall är 

framtida ränteintäkter osäkra medan ränteutgifterna är kända. Det motsatta gäller för 

Bank3. För Bank2 gäller det däremot att lånens osäkra komponent och depositionernas 

osäkra komponent borde till en viss grad ta ut varandra, men skillnaden i 

omprissättningsperioden är ändå betydande: primeräntan ändras endast då banken 

bestämmer sig för att göra det medan 1 mån. euribor ändras varje månad. 

Globalt sett är bankernas skulder i allmänhet knutna till en kortare referensränta än 

tillgångarna. Såsom det i nästa kapitel kommer att diskuteras har kortare 

referensräntor i allmänhet lägre räntenivå än längre referensräntor. Således beror en 

stor del av bankens räntenetto på referensräntornas skillnad. Memmel (2008), (2011) 
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noterar att de tyska bankernas intäkter sjönk drastiskt under 2005–2008 då 

avkastningskurvan blev allt flatare. Memmel fann att det värsta räntescenariot för tyska 

banker är en kraftig minskning i avkastningskurvans lutning, d.v.s. då de korta 

räntorna stiger kraftigt medan de långa räntorna hålls konstanta. Räntenettona var 

som lägst i ett scenario där 3-månadersräntan steg mer än 3 procentenheter och 10-

årsräntan hålls konstant. Således är förhållandet mellan långa och korta räntor en 

viktig komponent av ränterisk. 

Den marginal som banken sätter på ett nytt lån borde motsvara lånets risk. Således 

borde banker med mer riskfyllda tillgångar och högre ränterisk ställa högre marginaler 

på lån än banker med mindre riskfyllda tillgångar och lägre ränterisk. Hypotesen stöds 

bl.a. av Angbazos (1997) empiriska undersökning, där Angbazo studerade ränteriskens 

och kreditriskens inverkan på amerikanska bankers räntenetton. Resultaten tyder 

också på att ränterisken och kreditrisken är kopplade till bankens storlek: Små, 

regionala banker påverkarkas i större grad av räntefluktuationer är superregionala eller 

nationella banker. Bankens storlek bidrar alltså till hur utsatt den är för ränterisk. 

Saunders och Schumacher (2000) fann att ökad osäkerhet på marknaden leder till 

högre lånemarginaler och sänkta depositionsmarginaler, vilket i sin tur leder till högre 

räntenetton. I deras sampel (Tyskland, Italien, Frankrike, Storbritannien, Spanien, 

Schweiz och USA) medförde en 1 %:s ökning i volatiliteten en 0,2 %:s ökning i 

bankernas relativa räntenetton. 

Historiskt sett har bankverksamhet varit tämligen förutspåbart. Men bankindustrin har 

ändå drabbats att ett flertal plötsliga makroekonomiska kriser. Såldes är det viktigt att 

makroekonomiska svanshändelser beaktas även i ränteriskhanteringen. Ett färskt 

exempel på en global svanshändelse är finanskrisen 2007. Finanskrisen är en viktig 

bakomliggande orsak till att marknadsräntorna vid skrivande stund (december 2012) 

är på ytterst låga nivåer och det är oklart när räntorna kommer att stiga; t.ex. 12 

månaders euribor är under 0,55 %, medan 10-årsmedelvärdet ligger på 2,6 %. Därtill är 

skillnaden mellan långa och korta räntor ytterst liten. De låga räntenivåerna innebär 

dåliga tider för banker vars tillgångar består av lån med rörlig referensränta. För 

tillfället har dessa lån helt enkelt ytterst låga avkastningar. Ju längre tid räntorna hålls 

på låga nivåer, desto mer ökar risken för att en sådan bank inte har annat val än att gå 

under (Fitzpatrick, 2012). 
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En annan svanshändelse är Savings & Loans-krisen i USA på 80- och 90-talen, då 

staten tvingades rädda 747 av sammanlagt 1043 misslyckade finansiella institutioner. 

Den viktigaste orsaken till krisen var att de amerikanska bankernas tillgångar 

(bostadslån etc.) bestod till en stor del av lån med fasta räntor och långa maturiteter. 

Då räntenivån fördubblades under 80-talet fördubblades också bankernas 

ränteutgifter, medan ränteintäkterna hölls konstanta! S&L-krisen orsakade den största 

kollapsen av det amerikanska finansiella systemet sedan 30-talets stora depression; 

krisen kostade skattebetalarna ca $124 miljarder och bankindustrin ca $29 miljarder 

(Curry & Shibut, 2000).  
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3 RÄNTORNAS TERMINSSTRUKTUR 

I detta kapitel presenteras grundläggande begrepp om räntornas terminsstruktur. Till 

först redogörs för hur terminsstrukturen fungerar i verkligheten. Sedan presenteras de 

centrala finansiella teorierna om dynamikerna bakom avkastningskurvan. Till slut 

behandlas de kändaste modellerna för att förutspå dess utveckling.  

De klassiska teorier och modeller som presenteras i detta kapitel fungerar som en 

introduktion till den modernare modell som används i avhandlingen, nämligen 

RMJBN-modellen. RMJBN-modellen beskrivs närmare i kapitel 6. I samband med 

beskrivningen utförs en diskussion om hur den skiljer sig från de klassiska modellerna 

och varför just den modellen valts i avhandlingens modellering. 

 Räntornas terminsstruktur i verkligheten 3.1.

Räntornas terminsstruktur bildas av olika referensräntor och noteringar av olika 

derivatinstrument. Maturiteterna ritas på x-axeln och avkastningarna på y-axeln. 

Därigenom erhålls en kontinuerlig avkastningskurva för olika maturiteter. Sedvanligen 

är den kortaste maturiteten en natt och den längsta 25 till 50 år. I kurvans 

beståndsdelar kan ingå bl.a. penningmarknadsräntor, statsobligationers avkastningar, 

referensräntor, swap-räntor samt terminers och forwardkontrakts räntor. Oftast är 

målet att hitta möjligast riskfria räntor för olika maturiteter. En punkt på kurvan 

motsvarar marknadskonsensuset för räntenivån av ett riskfritt ”bulletlån” med samma 

maturitet. Denna räntenivå är förstås lika med nollkupongsräntan för samma 

maturitet. Ett av avkastningskurvans vanligaste tillämpningsområden är diskontering 

av kassaflöden som inträffar vid olika tidpunkter i framtiden.  

Eftersom marknadsplatsen och tillgängligheten till diverse värdepapper och 

derivatinstrument skiljer sig mellan olika regioner och marknadsaktörer används inte 

samma avkastningskurva i varje sammanhang. Europeiska banker använder vanligen 

euribor-swap-kurvan. Euriborräntorna är referensräntor som uppdateras dagligen. En 

viss maturitets euriborränta är medeltalet av de räntor till vilka euroområdets 44 

största banker är villiga att belåna osäkrade medel på den europeiska 

interbankmarknaden. Maturiteterna sträcker sig från en vecka till ett år. 

Avkastningskurvans kortaste maturitet på en natt är eonia-räntan och bestäms på 

samma sätt som euriborräntorna. Över 1-årsmaturiteterna brukar beräknas utgående 

från noteringar på swappar och forward-swappar. (Hull, 2009) 
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Figur 1 Räntornas terminsstruktur beräknad från euriborräntor och noteringar på swap- 
och forwardswapkontrakt 13.12.2012 (Bloomberg, 2012) 

 

I Figur 1 illusteras euribor-swapkurvan som den såg ut 13.12.2012. Figurens 

avkastningskurva stämmer emellertid inte överens med hur den borde se ut enligt de 

klassiska teorierna – den är inte monotont växande. I praktiken innebär nedgången vid 

två årsmaturiteten att finansiering bland banker på den europeiska 

interbankmarknaden är förmånligare med 2 års maturitet än med 1 års maturitet. De 

klassiska teorierna hävdar däremot att finansiering med längre maturitet borde ha ett 

större riskpremium än finansiering med en kortare maturitet.  

I avhandlingen används följande notering: ExM för euriborräntor, där x motsvarar 

maturiteten i månader och för swappar SyX där y motsvarar maturiteten i år. 

 Teorier om terminsstrukturen 3.2.

Eftersom avkastningskurvan är central för avhandlingens tema är det befogat att kort 

presentera de centrala finansiella teorierna om räntornas terminsstruktur. Varje teori 

har en särskild infallsvinkel i hur den försöker förklara orsakerna bakom 

avkastningskurvans form.  

3.2.1. Hypotesen om rena förväntningar 

Enligt hypotesen om rena förväntningar reflekterar varje punkt på avkastningskurvan 

marknadens förväntningar om hur räntorna kommer att utvecklas. Således motsvarar 

varje punkt på avkastningskurvan framtida spot-räntenivåer3. Ifall marknaden t.ex. 

                                                        

3 Spot-räntan är dagens ränta för en viss maturitet.  

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

E1M E3M E6M E12M S2Y S5Y S10Y

R
ä

n
te

n
iv

å
, 

%
 



 

 

15 

förväntar sig att 1-årsräntan nästa år kommer att ligga på 1,23 %, kan 2-årspunkten på 

avkastningskurvan (d.v.s. dagens 2-års-spot-ränta) beräknas genom att multiplicera 

dagens 1-års-spotränta med 1,0123. (Hull, 2009) 

3.2.2. Teorin om likviditetspremier 

Teorin om likviditetspremier är en vidareutveckling av hypotesen om rena 

förväntningar. Enligt teorin innehåller instrument med lång maturitet en premie i form 

av högre avkastning. Premiet är en följd av det faktumet att investerarna är riskaverta 

och föredrar således mer likviditet till mindre likviditet. Orsaken till att riskaverta 

investerare föredrar hög likviditet är att ju längre man har sina pengar fastbundna i 

något instrument, desto högre är risken att man inte får dem tillbaka. (Hull, 2009) 

3.2.3. Teorin om prefererade investeringshorisonter 

Teorin om prefererade investeringshorisonter är också en vidareutveckling av 

hypotesen om rena förväntningar. Enligt teorin har varje investerare en prefererad  

investeringshorisont och kräver en premie för att investera i maturiteter utanför 

horisonten. Således har olika maturiteter olika ”kundgrupper”. Vissa investerare 

prefererar korta maturiteter och andra investerare prefererar långa maturiteter. 

Eftersom fler investerare torde preferera korta maturiteter än långa maturiteter, borde 

efterfrågan för avkastningskurvans korta ända vara större än efterfrågan för den långa 

ändan. Den högre efterfrågan pressar den korta ändans avkastningar ner i förhållande 

till avkastningarna i kurvans långa ända. (Hull, 2009) 

3.2.4. Marknadssegmenteringsteorin 

Enligt marknadssegmenteringsteorin kan finansiella instrument med olika maturiteter 

inte substitueras med varandra. Därför utvecklas utbud och efterfrågan för korta 

maturiteter förhållandevis självständigt i förhållande till långa maturiteter. Utbud och 

efterfrågan för olika maturiteter kan också förändras i tid. Ifall investerare vill förbättra 

sina portföljers likviditet kommer de att preferera korta maturiteter. Således torde 

avkastningskurvans korta ända ha större efterfrågan, vilket drar ner på korta ändans 

avkastningar i förhållande till avkastningarna i kurvans långa ända. (Hull, 2009) 
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 Modellering av terminsstrukturen 3.3.

Modellering av räntornas terminsstruktur har under de senaste tre decennierna aktivt 

utvecklats inom finansiell ekonomi – både inom akademien och industrin. 

Matematiska innovationer såsom binomialträd, optionsteori, stokastiska processer, 

o.s.v. har ivrigt tillämpats i prognostisering avkastningskurvans utveckling. Modellerna 

har emellertid ingen direkt koppling till de ovanpresenterade teorierna: Teorierna 

lämpar sig bättre för en kvalitativ beskrivning av avkastningskurvans form, medan 

modellerna ämnar ge en mer matematiskt rigorös beskrivning. En utmättande 

genomgång av de otaliga varianterna av modellerna vore inte ändamålsenligt, men 

nedan presenteras de centralaste modellerna tillsammans med deras för- och 

nackdelar. 

Modellering av terminsstrukturen fick sin början under 80- och 90-talen då 

räntederivatinstrument blev allt populärare. I och med deras explosionsartade 

populäritet växte förstås behovet att kunna prissätta dem och hedga sig mot dem. 

Eftersom flera av de nya derivatinstrumenten innehöll optionalitet, blev Blacks 

optionsmodell (Black, 1976) ett populärt tillvägagångssätt. Modellen baserar sig på den 

välkända Black-Scholes optionsprissättningsteorin.  

En stor nackdel i den klassiska Black-76-modellen är antagandet om att variablernas 

sannolikhetsfördelningar är lognormalfördelade. Den kan väl användas till prissättning 

av enkla europeiska optioner, men p.g.a. sina orealistiska antaganden lämpar den sig 

inte till modellering av hela avkastningskurvan. Black-76-modellen kan helt enkelt inte 

beskriva hur räntor utvecklas i tid. (Hull, 2009) 

3.3.1. Short Rate-ramverket 

Short Rate-ramverket utvecklades för att beskriva hur avkastningskurvan utvecklas i 

tid. Ramverket beskriver närmare bestämt hur den korta räntan   utvecklas i tid.   är 

en arbiträrt kort ränta – de facto infinitesimalt kort – och utgående från den kan ett 

matematiskt uttryck för avkastningskurvans övriga räntor härledas. Eftersom Short 

Rate-modeller verkar i en riskneutral värld4 måste resultaten till slut konverteras till 

                                                        

4 Riskneutralitet är ett begrepp som kan kräva mycket tid att förstå på intuitiv nivå. En god beskrivning 

återges i Hull (2009). 
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reella värden. Enligt en Short Rate-modell beskrivs avkastningskurvan av följande 

uttryck:  

 (   )   
 

   
   [   ̅(   )] 

 (   ) är räntenivån vid tidpunkt   för tidsperioden     och  ̅  är medelvärdet av   

mellan tidpunkt   och  . Genom detta uttryck kan avkastningskurvan erhållas för 

tidpunkten   utgående från   och den riskneutrala processen för  . Således kan vi 

definiera hela avkastningskurvans utveckling ifall vi vet den riskneutrala processen för 

 . (Hull, 2009) 

3.3.2. Jämviktsmodeller 

Utgående från ovanbeskrivna ramverk har en rad riskneutrala processer för   

utvecklats. Jämviktsmodellerna bygger på Short Rate-ramverket genom att göra vissa 

antaganden om ekonomiska variabler och därigenom konstruera en riskneutral process 

för  . Den kändaste jämviktsmodellen är Vasicek-modellen (1977) i vilken den 

riskneutrala processen är  

    (   )       

där  ,  , och   är konstanter. I modellen ”dras” räntan   mot nivån   i takten  . Denna 

process kan tillämpas för att få ett analytiskt uttryck för t.ex. priset av en obligation 

eller vissa simpla räntederivatinstrument. 

Cox, Ingersoll och Ross (1985) presenterade en mer realistisk vidareutveckling av 

Vasicek-modellen. I deras modell tillåts helt enkelt inte negativa räntenivåer. Sedan 

dess har fler vidareutveckligar presenterats med allt mer realistiska specificeringar.  

3.3.3. Icke-arbitrage-modeller 

Icke-arbitrage-modeller bygger också på Short Rate-ramverket men är konstruerade så 

att dagens avkastningskurva är indata i modelleringen. Detta är ju inte fallet i 

jämviktsmodeller eftersom i dem är även dagens avkastningskurva utdata. Den första 

icke-arbitrage-modellen var Ho-Lee-modellen (1986) där ett obligationspris är 

beroende av standaravvikelsen av   och marknadspriset av risken hos  .  



 

 

18 

Den kanske kändaste icke-arbitrage-modellen är Hull-White-modellen, i vilken 

Vasicek-modellen utvidgades så att   återgår (eng. mean-reverts) till 
 ( )

 
 i takten  : 

    [
 ( )

 
   ]        

Modellen beaktar dagens observerade avkastningskurva genom funktionen  ( ): 

 ( )    (   )    (   )  
  

  
(       ) 

där   (   ) är forwardräntan för maturiteten   observerad tid tidpunkt  . I praktiken 

implicerar modellen att   kommer att följa dagens forwardkurva, och när   avviker från 

forwardkurvan, återgår den till kurvan i takten  . Hull-White-modellen – och särskilt 

dess kusin ”Hull-White-två-faktor-modellen” – har blivit populära eftersom de 

implicerar liknande räntevolatiliteter som kan observeras i verkligheten.  

Heath, Jarrow och Morton (1990) utvidgade Ho-Lee modellen genom att välja 

”ögonblickliga forwardräntor5” som byggstenar istället för avistakurser (d.v.s. dagens 

avkastningskurva). Eftersom sådana forwardkontrakt dock inte exisisterar på 

marknaden är HJM-modellen svår att kalibrera med instrument som faktiskt handlas 

på marknaden. 

3.3.4. LIBOR-marknadsmodellen 

Utgående från Black-76 och HJM utvecklades så småningom LIBOR-

marknadsmodellen (LMM), också känd som BGM-modellen enligt Brace, Gatarek och 

Musiela (1997). Eftersom LMM är en tämligen tekniskt invecklad modell återges endast 

en ytlig beskrivning. För avhandlingens ändamål räcker det att man känner till följande 

särdrag. 

LMM har en annorlunda infallsvinkel i förhållande till de Short Rate-ramverket. LMM 

modellerar nämligen forward-räntor, inte de spot-räntor som kan observeras på dagens 

avkastningskurva. Modelleringen kräver att användaren kalibrerar modellen enligt 

                                                        

5 Eng. instantaneous forward rates. Räntenoteringar på forward kontrakt som börjar idag. Sådana 

forwardkontrakt existerar förstås inte i verkligheten. 
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marknadspriser på räntetak 6  eller europeiska swap-optioner. I praktiken måste 

modellen implementeras genom Monte Carlo-simulering. Den viktigaste skillnaden 

mellan LMM och tidigare modeller är att användaren kan kalibrera modellen till sina 

egna behov. Närmare bestämt kan hon välja vilka faktorer ingår i modellen och själv 

välja hur hon mäter räntevolatilitens terminsstruktur. 

                                                        

6 Ett vanligt räntederivatinstrument; en option som betalar åt köparen ifall den underliggande räntan   är 

högre än nivån   vid en specificerad tidpunkt. Betalningens storlek är    . 
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4 EN INTRODUKTION TILL MONTE CARLO-SIMULERING 

OCH VARIANSREDUKTION 

Avhandlingens metod baserar sig på Monte Carlo-metoden7. Således är det befogat att 

kort gå igenom Monte Carlo-metodens allmänna principer. Därutöver förklaras vad 

variansreduktionen betyder och i hurudana sammanhang variansreduktion kan 

behövas. Eftersom detta inte är en avhandling i matematik, utan i finansiell ekonomi, 

återges inte matematiskt rigorösa beskrivningar.  

I sin enkelhet handlar Monte Carlo-simulering om att slumpmässigt utlotta utfall från 

ett universum av möjliga utfall. Den bråkdel av utfallen som är inom ett givet set, är ett 

estimat för setets volym. De stora talens lag försäkrar oss om att estimatet konvergerar 

mot det korrekta värdet då antalet utlottningar ökar. Dessutom förser den centrala 

gränsvärdessatsen oss med information om estimeringsfelets sannolika storlek då 

antalet utlottningar är ändligt. (Glasserman, 2004). 

Vi tar ett mer vardagligt exempel. Föreställ dig en svart låda som kan gissa hur ett 

aktiepris utvecklas under de kommande 20 dagarna. Varje gissning ser annorlunda ut 

än den förra. I detta exempel producerar den svarta lådan helt enkelt GBM-scenarier8 

(geometrisk brownsk rörelse) med en trend på 0,8 % och en volatilitet på 1,0 %. Låt 

aktiepriset vara 100 € idag. Samplingarna är IID, d.v.s. oberoende och identiskt 

fördelade. 10 utfall för aktieprisets utveckling har ritats i Figur 2 nedan. 

Figur 2 10 utfall av ett GBM-experiment 

 

                                                        

7 Monte Carlo-metoder tillämpades för första gången inom finansiell ekonomi av David B. Hertz på 60- och 

70-talet (Hertz, 1979). 

8 Se Paul Wilmots bok (Wilmott, 2006) för en mer ingående beskrivning av geometrisk brownsk rörelse. 
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Vid den 20:e dagen har majoriteten av utfallen landat mellan 110 och 125 €. I 

historgrammen nedan (Figur 3) visas utfallens fördelning vid den 20:e dagen.  Det 

vänstra histogrammet är från ett experiment med 250 scenarier och den högra från ett 

experiment med 1000 scenarier. Y-axeln visar antalet utfall som landade mellan 

respektive intervall. Intervallen är 1 € breda. 

Figur 3 Histogram av aktiepriset vid den 20:e dagen 

 

Båda histogrammen ser ut som normalfördelningar – den högra i högre grad än den 

vänstra. Rent teoretiskt är detta precis vad som skall hända: för GBM gäller att utfallen 

är normalfördelade då antalet scenarier går mot oändligheten (beviset är lätt att förstå, 

se (Wilmott, 2006)).  

Detta fenomen är starkt förknippat med denna avhandling. Generellt kan man säga att 

den sanna formen av den underliggande processens fördelning kommer bättre fram ju 

fler scenarier man utför. Detta gäller även då vi inte vet den underliggande processen. 

För att understryka denna ytterst viktiga punkt visas i Figur 4 nedan ett ytterligare 

histogram med 100 000 scenarier. Här syns normalfördelningens form ännu bättre. 

Figur 4 Histogram med 100 000 scenarier för aktiepriset vid den 20:e dagen 
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Föreställ dig en modelleringssituation där endast 250 simuleringar kan genomföras 

under en rimlig tidsperiod. Dessa 250 simuleringar skapar fördelningen i Figur 3 a). 

Anta att den sanna, underliggande processen emellertid skulle skapa fördelningen i 

Figur 4. Genom att visuellt jämföra Figur 3 a) och Figur 4 kan man konstatera att de 

250 simuleringarna inte reflekterar den sanna fördelningen väl. Därför vore det befogat 

att tillämpa någon process eller algoritm vid simuleringen av 250-

scenariersfördelningen, så att den skulle motsvara den sanna fördelningen bättre. 

Exemplet belyser den grundläggande motiveringen för variansreduktion: I de fall då 

det p.g.a. begränsad beräkningskraft inte går att använda sig av en tillräckligt stor 

fördelning är det motiverat att tillämpa någon form av variansreduktion. Man kan säga 

att med variansreduktion försöker man fånga den underliggande processens 

egenskaper utan att behöva utföra tusentals och åter tusentals beräkningsintensiva 

simuleringar.  

Märk att ifall man endast slumpmässigt plockade 250 scenarier ur 100 000-

scenariersfördelningen, skulle man erhålla en lika bra (eller snarare lika dålig) 

fördelning som i Figur 3 a). En vettigare variansreduktion kan genomföras på flera 

olika sätt. I vissa situationer är vi kanske mer intresserade av den sanna fördelningens 

svansar; i andra situationer är vi intresserade av den hela sanna fördelningens form. 

Varje situation kräver att variansreduktionen anpassas till modelleringssyftet. 

(Glasserman, 2004) I underkapitel 7.3 beskrivs hur variansreduktionen utfördes i 

denna avhandling. 
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5 TIDIGARE FORSKNING 

I och med bankernas viktiga samhälleliga roll har det undersökts extensivt i 

bankverksamhet. I detta kapitel presenteras två artiklar vars temata stöder 

avhandlingens tema från olika infallsvinklar. Den första undersökningen är en empirisk 

studie i marknadsräntornas inverkan på bankers räntenätton. I den andra 

undersökningen modelleras en hypotetisk banks verksamhet ett år i framtiden och 

särskild vikt läggs på integrerad mätning av ränterisk och kreditrisk.  

 English, Interest rate risk and bank net interest margins, 2002, BIS 5.1.

Quarterly Review 

Undersökningens tema är nära kopplat till avhandlingens tema, men dess synvinkel är 

annorlunda. English undersökte på landsnivå hur förändringar i marknadsräntor 

påverkar bankernas räntenetton. Han inleder med att notera att räntornas inverkan 

kan vara väldigt stor ifall ränterisken inte hanteras tillbörligt. Bl.a. 1970-talets bankkris 

i Storbritannien var en följd av att långsiktiga tillgångar finansierades med kortsiktiga 

skulder, men i övrigt var bankerna inte skyddade mot större fluktuationer i räntorna.  

Såsom i denna avhandling är undersökningens fokus på kassaflöden, inte på bankens 

ekonomiska värde. Skribenten studerar empiriska förhållanden mellan 

marknadsräntorna och kassaflöden från ränteintäkter och ränteutgifter. Detta 

tillvägagångssätt beaktar förändringar i bankernas prissättningar samt förändringar i 

kundbeteende med tanke på tidiga återbetalningar av lån och andra optionaliteter.  

Undersökningens förväntade resultat motsvarar den traditionella uppfattningen om att 

de korta räntorna påverkar bankens skulder och att de långa räntorna påverkar 

bankens tillgångar. Tillgångarnas ränteintäkter borde dock justeras långsammare till 

marknadsräntorna eftersom de omprissätts med lägre frekvens. Således förväntas 

bankens räntenetto att hållas på höga nivåer för ihållande tidsperioder ifall 

avkastningskurvan blir brantare. Därtill förväntas det att räntenettot tillfälligt sjunker 

ifall både korta och långa räntorna stiger. 

5.1.1. Metod och resultat 

Den empiriska delen genomfördes i två steg. Till först estimerades medelavkastningen 

och medelkostnaden av varje banks tillgångar och skulder. Sedan estimerades 
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kortsiktiga och långsiktiga historiska marknadsräntor. Tillgångarnas och skuldernas 

förhållande till marknadsräntorna granskades för att se om de var konsistenta med 

skillnader i tillgångarnas och skuldernas genomsnittliga omprissättningsperioder. I det 

andra steget testades det ifall avkastningskurvans lutning eller marknadsräntornas 

förändringar hade inverkan på bankernas räntenetton. 

Samplet bestod av årliga data från 1979 till 1999. Skribenten använde OECD som källa 

och själva bankerna var sådana banker som OECD klassat som kommersiella banker. 

Ur Tabell 3 framgår det att långa marknadsräntor i allmänhet påverkade tillgångarnas 

ränteintäkter och att korta marknadsräntor i allmänhet påverkade skuldernas 

ränteutgifter; åtminstone i Australien, Tyskland, Japan och de Förenta staterna.  

Tabell 3 Förhållandet mellan bankers genomsnittliga ränteintäkter/ränteutgifter och 
marknadsräntor 

 
Tillgångarnas avkastning Skuldernas kostnad 

  Korta räntor Långa räntor Korta räntor Långa räntor 

Australien 0,13 0,64 0,23 0,41 

Kanada 0,48 0,37 0,47 0,34 

Tyskland 0,23 0,56 0,38 0,20 

Italien 0,55 0,01 0,44 0,00 

Japan 0,25 0,44 0,17 0,54 

Norge 0,61 0,06 0,62 -0,05 

Sverige 0,50 0,19 0,61 0,00 

Schweiz 0,58 -0,04 0,65 -0,27 

Storbritannien 0,66 0,36 0,72 0,08 

USA 0,12 0,44 0,29 0,36 

Källa: English (2002), årliga data 

 

Däremot tydde resultaten på att en förändring i avkastningskurvans lutning inte skulle 

påverka räntenettot (se Tabell 4). Skribenten drar slutsatsen att bankerna i de 

undersökta länderna har åtminstone på aggregerad nivå lyckats skydda sig mot 

förändringar i marknadsräntorna. 

 

 

 

 



 

 

25 

Tabell 4 Förhållandet mellan räntenettot och marknadsräntor 

  Eget lag 

Avkastnings- 
kurvans 
lutning 

Förändring 
i korta 
räntan 

Förändring i 
långa räntan 

Australien 1,1 ** 0,04   0,01   0,03   

Kanada 0,19 ** -0,05   -0,05   0   

Tyskland 1,02 ** -0,09 ** -0,08 ** 0,05   

Italien 0,91 ** -0,05   0,01   0,05   

Japan 0,81 ** -0,05   -0,05   0   

Norge 0,84 ** -0,12 * -0,06   -0,02   

Sverige 0,86 ** -0,11 ** -0,14 ** 0,13 * 

Schweiz 0,67 ** -0,08 ** -0,02   -0,1   

Storbritannien 1,06 ** 0,01   0,04   -0,06   

USA 0,82 ** 0,07 ** 0   0,02   

* = signifikant på 5 %:s nivån. ** = signifikant på 1 %:s nivån. 

Källa: English (2002), årliga data 

 

Endast amerikanska banker verkar uppvisa den förväntade effekten. Resultaten för 

Tyskland, Sverige, Norge och Schweiz var särskilt överraskande. För dem var effekten 

från avkastningskurvans lutning signifikant men negativ. För dessa länders banker 

verkar uppgångar i den korta marknadsräntan orsaka lägre räntenetton men en 

brantare avkastningskurva verkar sänka på räntenettot. Skribenten misstänker att de 

oväntade resultaten beror bl.a. på den förhållandevis korta sampelperioden och ökad 

konkurrens under sampelperioden.  

5.1.2. Konklusion 

Skribenten konstaterar att bankerna i de undersökta länderna i allmänhet har lyckats 

skydda sig väl mot fluktuationer i marknadsräntorna. Ifall marknadsräntorna över 

huvudtaget påverkar räntenettot, är effekten gradvis. Stora förändringar i räntenettona 

beror sällan på marknadsräntorna. Skribenten noterar att resultaten reflekterar 

bankernas ökade åtaganden inom ränteriskhantering genom aktivt utväljande av 

tillgångar och skulder, marginaler, och derivatinstrument. 

 Alessandrini och Drehmann, An economic capital model integrating 5.2.

credit and interest rate risk in the banking book, 2010, Journal of 

Banking & Finance 

Alessandrinis och Drehmanns undersökning bygger på Drehmanns, Sorensens och 

Stringas undersökning (2010), som publicerades i samma nummer av samma journal. I 

den undersökningen utvecklades det en modell för mätning av ränteriskens och 

kreditriskens kombinerade inverkan på bankverksamhet. Drehmann et al 
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koncentrerade sig på en hypotetisk banks ekonomiska värde och kapitaltäckningsgrad. 

De utförde ett stresstest för banken och argumenterade för att inverkan från ränterisk 

och kreditrisk bör mätas tillsammans – inte skilt för sig, som är praxis i 

bankverksamhet. Vanligtvis mäts ränterisk och kreditrisk skilt för sig, varefter deras 

estimerade inverkan helt enkelt adderas ihop. Denna simpla addition kan inte beakta 

alla ömsesidiga beroenden och växelverkan mellan riskerna. Det viktigaste exemplet på 

sådan växelverkan utgörs av tillgångarnas omprissättningsförhållanden.  

Drehmann et al noterar att i en förenklad värld är den optimala kapitalbufferten för en 

portfölj, som är exponerad till två icke-perfekt korrelerade risker, mindre än summan 

av kapitalbufferterna beräknade skilt för båda riskerna. Detta är nödvändigtvis inte 

fallet i den verkliga världens bankverksamhet. Breuer et al. (2010) visade empiriskt att 

risken i en banks totala portfölj kan vara större än summan av de enskilda riskerna 

(ränte- och kreditrisk) ifall vissa exponeringar beror på både ränte- och 

kreditriskfaktorer. 

Medan den tidigare undersökningens syfte var att demonstrera varför ränterisk och 

kreditrisk borde mätas tillsammans, ämnar Alessandrini och Drehmann (2010) 

vidareutveckla modellen för att kunna tillämpas i praktiken av verkliga banker. Således 

är Alessandrinis och Drehmanns påbyggda undersökning mer relevant för denna 

avhandling. I undersökningen härleder skribenterna ett riskmått, som de kallar det 

integrerade ekonomiska kapitalet, och implementerar det genom Monte Carlo-

simulering. Det integrerade ekonomiska kapitalet jämfördes sedan med traditionella 

mått för ekonomiskt kapital, där ränterisk och kreditrisk inte mäts tillsammans. Ur 

avhandlingens synvinkel är själva måttet för det integrerade ekonomiska kapital inte 

intressent. Genomgången är således fokuserad på undersökningens 

modelleringsramverk. 

5.2.1. Modellen 

Skribenternas tillvägagångssätt har sin grund i realiserade kassaflöden, inte i 

tillgångarnas och skuldernas marknadsvärden. Således är bankens räntenetto i 

huvudrollen. Skribenterna visar att förändringar i räntenettot kan förklaras genom två 

faktorer: förändringar i avkastningskurvan och uteblivna avbetalningar på lån. 

Modellens centrala antagande är dock att betingat på den makroekonomiska 

omgivningen, är dessa två faktorer oberoende. Detta begrepp belyses senare. 
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Modellen utgår från räntenettot    ( ) där   representerar systematiska riskfaktorer 

som driver både räntor och uteblivna avbetalningar: 

   ( )  ∑    

 

 ∑    

 

 ∑  ( )        

 

 

Banken har   tillgångar    med kupongräntor   
 ( ) , konkurssannolikheter    

 ( ) , 

och konkursförlustgrader      (eng. loss given default).    antar värdet   med 

sannolikheten    
 ( )  och   med sannolikheten      

 ( ) . Modellen antar att 

betingat på   är konkurserna bland tillgångarna oberoende. Banken finansieras med   

skulder   , som har kupongräntor   . Tillgångarna omprissätts var   :e tidsperiod och 

skulderna omprissätts var   :e tidsperiod. 

Ur enperiodsformuleringen nedan framgår det hur räntenettot indelas i en icke-

stokastisk komponent   , som inte beaktar kreditförluster, och i en stokastisk 

komponent, som innehåller all kreditrisk. 

   ( )     ∑  ( )        

 

 

För att utvidga modellen till en dynamisk flerperiodsmodell antas det att 

balansräkningen balanseras vid varje tidspunkt; m.a.o. är deponenterna passiva och 

banken håller tillgångarnas uppbyggnad konstant allteftersom lånen antingen 

återbetalas eller försummas. Ifall bankens eget kapital inte räcker till att finansiera 

återbalanseringen injicerar aktieägarna tillräckligt med kapital i banken. I 

flerperiodsmodellen är    förstås stokastisk eftersom kupongernas storlekar beror på 

den skiftande avkastningskurvan. Notera dock att betingat på   är    icke-stokastisk! 

Vid     är de första kupongerna prissatta enligt det observerade makroekonomiska 

läget. Vid     utlottas en vektor makroekonomiska chocker varefter det 

makroekonomiska läget inklusive avkastningskurvan bestäms genom en Global VAR-

modell (Pesaran, Schuerman, & Weiner, 2004).  Sedan estimeras 

konkurssannolikheterna genom enkla regressioner. Banken kan nu omprissätta alla 

tillgångar och skulder, och därmed beräkna periodens räntenetto. Vid slutet av 

perioden återbalanseras balansräkningen enligt de ovanbeskrivna antagandena. 
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5.2.2. Implementering och resultat 

Skribenterna implementerade modellen på en hypotetisk brittisk banks förenklade 

balansräkning genom Monte Carlo-simulering för att skapa fördelningar för 

räntenettot och det integrerade ekonomiska kapitalet. I undersökningen var     

slutet av år 2005, antalet scenarier 10000, tidshorisonten ett år, och en tidsperiod 

motsvarade ett kvartal.  

Balansräkningen var en stiliserad modell av en typisk brittisk banks balans. I 

Storbritannien, såsom i Finland, är det populärt att knyta lånen i flytande 

referensräntor. Bankens exponeringar var geografiskt begränsade till Storbritannien 

och de Förenta staterna. Alla tillgångar och skulder var indelade i fem 

”omprissättningshinkar”. Skribenterna betonar omprissättningsperiodernas betydelse 

för banken: En svår makroekonomisk chock kan ha en stor och så gott som omedelbar 

inverkan på kassaflödena från lån som är bundna till korta referensräntor. Således är 

tänkesättet med omprissättning viktigt för modellering av räntenettot. 

Global VAR genererade en mångfald av makroekonomiska lägen; medeltillväxten var 2 

% per år men flera av scenarierna motsvarade lågkonjunktur med negativ tillväxt. 

Konkurssannolikheterna visade sig vara tämligen låga och ha låg volatilitet.    för t.ex. 

osäkrade personliga lån hade ett 90 %:s konfidensintervall på 4,3–6,5 %. Ur Figur 5 

nedan framgår fördelningarna för kreditförlusterna, räntenettot utan/med 

kreditförluster, och vinsterna. 

Räntenettots fördelning (panel B) var så gott som normalfördelad eftersom de 

simulerade räntorna också var normalfördelade. I panel A kan man däremot se 

kreditförlusternas ökända feta svans. Därför kan man i panel C se att fördelningen för 

differensen mellan räntenettot utan och med kreditförluster också har en fet svans. 

Skribenterna kunde glädjas åt kreditförlusternas medeltal på 1,37 miljarder £, som var 

tämligen nära det verkliga rapporterade värdet på 1,59 miljarder £ för brittiska banker 

år 2006. Även i panel D illusteras intressanta resultat: Fördelningen av årsvinsten hade 

en enastående lång, negativ svans, medan den positiva svansen förblev rätt obetydlig. 

Endast 2 % av utfallen var dock negativa. 
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Figur 5 Resultaten från Drehmanns och Alessandrinis undersökning (2010) 

 

Genom att justera på diverse parametrar genomförde skribenterna tre 

känslighetsanalyser: prissättningens inverkan (marginaler), 

omprissättningsobalansens inverkan och finansieringsstrukturens inverkan 

(depositioner vs eget kapital). Justeringarna hade förväntade inverkan på räntenettot. 

Av särskilt intresse var det egna kapitalets inverkan på räntenettos volatilitet: då det 

egna kapitalet sänktes från 8 % till 4 % sjönk räntenettots medeltal med 22 % medan 

dess standardavvikelse steg med 50 %!  

För undersökningens exempelbank visade det sig att det integrerade ekonomiska 

kapitalet i de flesta fallen var de facto lägre än det traditionella kapitalmåttet, där 

ränterisk och kreditrisk helt enkelt adderas ihop. En viktig orsak till det oväntade 

resultatet var att en stor del av kreditrisken var idiosynkratiskt, d.v.s. oberoende av det 

makroekonomiska läget. Systematiska kreditriskfaktorer är således inte perfekt 

korrelerade med avkastningskurvan. En annan orsak är att eftersom en stor del av 

tillgångarna omprissätts förhållandevis ofta, kan en del av kreditrisken överföras till 

låntagarna genom att höja på marginalerna. Därutöver beaktades inte risken för tidig 

återbetalning, gardering genom räntederivatinstrument eller förlagslån. 
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Trots detta konstaterar skribenterna att riskhanterare bör arbeta under den 

förutsättningen att hela porföljens kapitalkrav är högre än summan av kapitalkraven 

beräknade skilt för ränte- och kreditrisk. Även om detta är osannolikt för en traditionell 

banks balans har skribenterna visat att additiva regler ”är potentiellt väldigt 

ineffektiva”.  
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6 VAL AV RÄNTEMODELL 

I avhandlingen modelleras avkastningskurvan med en tämligen modern modell: 

RMJBN-modellen (Rebonato, Mahal, Joshi, Buchholz, & Nyholm, 2005). I detta kapitel 

presenteras modellens principer. Till slut motiveras valet av RMJBN-modellen genom 

att jämföra den med de klassiska modellerna som presenterades i underkapitel 3.3. 

Rebonatos, Mahals, Joshis, Buchholz, och Nyholms räntemodell skiljer sig från tidigare 

räntemodeller i en viktig aspekt: RMJBN-modellen grundar sig inte på någon viss 

finansiell teori och gör ytterst få statistiska antaganden; den grundar sig nästan enbart 

på historiskt data. Till näst redogörs för modellens logik. En mer teknisk genomgång 

kan hittas i själva artikeln samt i (Nyholm & Rebonato, 2008). 

 RMJBN-modellen 6.1.

Med RMJBN-modellen kan en avkastningskurva simuleras över tiden genom en 

förhållandevis enkel semiparametrisk metod. Grovt sagt skiljer sig räntemodellen från 

tidigare räntemodeller i följande bemärkelse: Tidigare modeller försöker beskriva hur 

avkastningskurvan borde utvecklas ifall en värdepapperhandlare hade som avsikt att 

prissätta ett räntederivat och undvika arbitragemöjligheter. Medan tidigare modellers 

prissättningsmått kan användas i relativa prissättningar mellan olika 

derivatinstrument, lämpar sig de inte till Monte Carlo-simulering av 

avkastningskurvans utveckling; de kan endast skapa olika arbitragefria scenarier för 

avkastningskurvan.  

RMJBN-modellen kan däremot lätt användas till att simulera avkastningskurvan. 

Modellen utgår från en naiv, totalt icke-parametrisk ståndpunkt.  M.a.o. beror ett 

simulerat scenario för en viss ränta endast på historiska utfall av avkastningskurvan. I 

modellens enklaste version finns det så gott som inga parametrar som måste 

bestämmas av användaren själv.  

Modellen skapar en fördelning för avkastningskurvans utveckling med följande 

algoritm: 

1) Välj längden för ett tidsfönster. I avhandlingen är tidsfönstrets längd 50 dagar. 

2) Välj slumpmässigt 50 historiska datum ur samplet. Definiera tidsfönstret som dessa 
50 datum.  
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3) Addera dag för dag den procentuella (eller absoluta) skillnaden mellan dagens 
räntenivå och den slumpmässigt valda dagens räntenivå ända till slutet av 
tidsfönstret. Upprepa för varje maturitet (d.v.s. 1 dags ränta, E1M, E3M, o.s.v.). Nu 
har du skapat ett scenario för avkastningskurvans utveckling 50 dagar framåt. För 
alla maturiteter i ett och samma scenario används alltså samma tidsfönster. 

4) Upprepa ett flertal gånger (t.ex. 1000 gånger) från steg 2) för att skapa en hel 
fördelning för avkastningskurvans utveckling 50 dagar framåt. 

På detta vis adderar man s.k. stokastiska innovationer till dagens räntenivåer. Till varje 

maturitet adderas dag för dag ändringar från samma tidsfönster. Således försäkras att 

ett helt tvärsnitt av ändringar i avkastningskurvan blir samplat vid varje 

återsamplingsintervall.  

Algoritmen kan även uttyckas med följande notation:  

        ∑     

 

   

 

Låt    (                          )  vara en vektor med räntor från varje maturitet på 

avkastningskurvan där   är den nuvarande dagen och därigenom lika med samplets 

storlek.   är antalet dagar i framtiden för vilka vi simulerar avkastningskurvan. 

Vektorn     är de relativa (eller absoluta) förändringarna av avkastningskurvans 

räntenivåer mellan dag   och dag    . Vektorn           representerar dagarnas 

positioner i tidsfönstret.  

Dra   oberoende slumvariabler från en diskret likformig fördelning       och allokera 

dem till vektorn  . Vektorn    representerar således de faktiska datumen i det 

slumpmässigt valda tidsfönstret.       är således en matris av förändringarna mellan 

det slumpmässigt valda tidsfönstrets avkastningskurva och den föregående 

tidsperiodens avkastningskurva. 

Till      adderas ännu s.k. fjäderkonstanter  som representerar arbitragörers 

ageranden. Genom fjäderkonstanterna blir avkastningskurvan jämnare och därigenom 

mer realistisk. Arbitragörerna utövar en s.k. hantelstrategi där de lånar ut i de 

maturiteter vars räntor är för höga och lånar in i de maturiteter vars räntor är förr låga 

(d.v.s. då         och         eller         och        ,   är maturitet). 

Fjäderkonstanterna drar således felprissatta maturiteter mot ”vettigare” nivåer. Låt 

arbitragörernas ageranden representeras av vektorn     , som i själva verket är varje 

maturitets krökning under prognoshorisonten  . Nu har vi formeln 
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 ̃       ∑     

 

   

 ∑     

 

   

 

där 

     

       
       

 
       
       

       
 

 
       

 

 

För att fånga liknande autkorrelationsegenskaper som kan observeras i utvecklingen av 

den verkliga avkastningskurvan får modellen får ännu en ytterligare modifikation. 

Definiera    som maximistorleken för tidsfönstret    och   som en ”hoppfrekvens”. Allt 

eftersom slumpmässiga datum lottas ut till    tillåter vi oss att ”hoppa ut” ur 

tidsfönstret med sannolikheten  . Högst    datum lottas alltså till    före vi hoppar till 

ett nytt fönster; antingen för att vi har uppnått maximistorleken    eller för att vi har 

hoppat till ett nytt slumpmässigt valt tidsfönster. I avhandlingen är        dagar och 

       . 

 Motivering för RMJBN-modellens användning i avhandlingen 6.2.

För att skapa en fördelning av avkastningskurvan måste vi simulera den och 

simuleringen kräver förstås att vi modellerar den. Utgående från beskrivningarna av de 

klassiska räntemodellerna i underkapitel 3.3 samt annan relevant litteratur motiveras 

till näst valet av RMJBN-modellen framom de andra räntemodellerna. 

Det är värt att hålla i åtanke att det inte finns en särskild modell som lämpar sig till 

varje tänkbar modelleringssituation (Brigo & Mercurio, 2006). Vid val av modell är det 

modelleringssyftets särdrag som bestämmer valet av modell. Avhandlingens 

modelleringssyfte kräver att vi producerar en fullständig sannolikhetsfördelning av 

avkastningskurvan vid flera tidsperioder i framtiden. Vi är alltså inte intresserade av 

prissättning av något instrument vars värde beror på avkastningskurvan, utan av hela 

avkastningskurvans utveckling. Således kan Black-76 uteslutas genast eftersom den 

inte kan beskriva räntors utvecklingar. 

Avhandlingens sampelperiod innehåller skuldkrisen 2008–2009 då 

avkastningskurvans form inte motsvarade det teoretiska normalläget. Således måste 

modellen kunna producera realistiska räntescenarier som inte grundar sig på klassiska 

finansiella teorier. Hur är det med modellerna som är baserade på Short Rate-
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ramverket? Jämviktsmodellerna antar att räntornas framtida nivåer är beroende av en 

teoretisk, infinitesimalt kort ränta. Icke-arbitrage-modeller antar igen att framtida 

räntenivåer är beroende av den avkastningskurva som observeras på marknaden idag. 

(Chan, Karolyi, Longstaff, & Sanders, 1992) Således är både jämviktsmodellerna och 

icke-arbitrage-modellerna dåligt rustade för att beakta en potentiell chock, såsom 

skuldkrisen. 

Hur är det med HJM-modellen (Heath, Jarrow, & Morton, 1990) och LIBOR-

marknadsmodellen (Brace, Gatarek, & Musiela, 1997))? HJM-modellen utesluts 

eftersom de ”ögonblickliga forwardräntorna” inte kan observeras på marknaden. LMM 

kunde vara ett intressant alternativ eftersom det har blivit populäre bland 

marknadsaktörer (Brigo & Mercurio, 2006). LMM kräver dock att kalibreringen 

optimeras för ändamålet. M.a.o. måste användaren ta ställning till flera olika 

parametrar. Eftersom det i avhandlingen modelleras olika slags banker, vore det 

önskvärt att modellens prestanda inte berodde på valet av parametrarna. Dessutom är 

LMM ytterst svår att implementera i praktiken. Av dessa två orsaker utesluts även 

LMM. 

RMJBN-modellens räntescenarier baserar sig på avkastningskurvans historiska 

utveckling, men modellen gör inga antaganden om avkastningskurvans form eller 

andra dynamiker. Det kunde vara önskvärt att den också beaktade andra instrument 

som kan observeras på marknaden, såsom t.ex. LMM beaktar ränteoptioner. Detta 

skulle dock innebära att modellen blir ytterst komplex och svår att implementera.  

Det finns inga analytiska sätt att validera RMJBN-modellens prestanda, men Nyholm 

och Rebonato (2008) undersökte empiriskt dess användbarhet i modellering av 

avkastningskurvan. De kom fram till att modellen producerar räntescenarier som har 

likadana statistiska egenskaper som den verkliga avkastningskurvan. De konstaterade 

att modellen lämpar sig väl för ”användare som kräver konsistenta procedurer för att 

generera långsiktiga prognostiseringar av terminsstrukturen”. Detta är den viktigaste 

motiveringen för valet av RMJBN-modellen. 

RMJBN-modellens prestanda mättes empiriskt också i Rautalahtis 

magistersavhandling (2012). Skribentens datamaterial liknade denna avhandlings 

datamaterial och modelleringssyftet var så gott som identiskt: modellering av hela 

avkastningskurvan. Skribenten jämförde RMJBN-modellen med Stanton (1997) och 

Vasicek (1977) och kom fram till at RMJBN-modellen presterade klart bäst. 
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Slutligen krävs det att beräkningstiden är rimlig då modellen tillämpas i en Monte 

Carlo-simulering med 10 000 scenarier. RMJBN-modellen fyller även detta krav 

galant.  
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7 METOD 

I detta kapitel presenteras hur undersökningens empiriska del genomförs. Metoden för 

simuleringen av avkastningskurvan och räntenettona presenteras till först. Sedan 

presenteras exempelbankernas beståndsdelar och andra egenskaper. Därefter beskrivs 

processen för simuleringen av bankernas räntenetton. Till slut beskrivs hur glesningen 

för avkastningskurvans fördelning genomfördes.  

 Simulering av avkastningskurvan och räntenettona 7.1.

Avkastningskurvans fördelning framställdes genom att simulera RMJBN-modellen 

med Matlab och R. Motiveringar för valet av RMJBN-modellen hittas i underkapitel 

6.2.  

RMJBN-modellen har omvandlats till R-programkod av ALM Partners. Skribenten har 

sedan modifierat koden till avhandlingens modellering. I praktiken utförde 

programkoden precis samma algoritm som presenterades i underkapitel 5.2.1. 

Modellens indata, d.v.s. kalibreringsperioden, beskrivs i nästa kapitel och modellens 

parametrar är precis de samma som användes i underkapitel 5.2.1. Programkoden 

skapade utdata som bestod av 10 000 scenarier för 23 räntor med månatlig frekvens tre 

år framåt. Utdatana behandlades vidare i Matlab. Därutöver skapades med Matlab en 

fördelning av primeräntans utveckling. Primeräntan antogs vara en funktion av 

euriborräntorna (se Appendix 1). Utdatana benämns simuleringsperioden och beskrivs 

närmare i nästa kapitel. 

Simuleringen av bankernas räntenetton genomfördes med kassaströmsmotorn 

SunGuard Ambit Focus. Focus är uttryckligen utvecklad för dylika dynamiska 

simuleringar av kassaflöden. Focus tillåter användaren att specificera en hel rad 

parametrar: allt från redovisningsstandarder till varje enskild positions 

diskonteringskurva. I avhandlingen ställdes parametrarna så att de lämpar sig för 

modellering av typiska finska banker. 

Till först omvandlades simuleringsperiodens räntedata med Matlab till ett format som 

Focus kan bearbeta. Utgående från de 10 000 scenarier för avkastningskurvans 

utveckling producerade Focus 10 000 scenarier för lånens och depositionernas 

månatliga kassaflöden under tre år. Skillnaden mellan lånens och depositionernas 

kassaflöden är förstås räntenettot.  
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Kassaflödena bearbetades vidare i Matlab och Microsoft Office Excel. 

 Exempelbankernas uppbyggnader 7.2.

Som det diskuterades i underkapitel 2.3 bör de tre exempelbankerna motsvara typiska 

finska bankers uppbyggnader. Målet är att konstruera tillspetsade karikatyrer av finska 

”bank-arketyper”. Exempelbankernas konstruktion motiveras också av tidigare 

forskning och i synnerhet av den expertis som finns på min arbetsplats.  

Alessandrini och Drehmann (2010) konstruerade sin förenklade bank genom att ta 

genomsnittet av de tio största brittiska bankerna och aggregera över följande 7 

riskklasser för tillgångarna: huslån till hushåll, osäkrad belåning till hushåll, belåning 

till staten, belåning till privata icke-finansiella företag, belåning till finansiella företag 

(exkl. banker) och ”övrigt”. De antog homogena exponeringar inom tillgångsklasserna 

och att banken finansierades endast av inhemska depositioner. Tillgångarna och 

skulderna allokerades i fem ”omprissättningslådor”. Den längsta 

omprissättningsperioden var tio år. Skribenterna valde att inte beakta 

räntederivatinstrument utanför balansen eftersom de ville koncentrera sig på 

traditionell bankverksamhet.  

I denna avhandling är inte en lika rättfram strategi lämplig. Vi är mer intresserade av 

hur typiska särdrag hos finska banker påverkar bankens ränterisk; i synnerhet är vi 

intresserade av a) förhållandet mellan flytande och fast ränta; och b) förhållandet 

mellan tillgångarnas och skuldernas omprissättningsperioder. 

Det är lämpligt att betrakta exempelbankerna snarare som portföljer än 

balansräkningar. Portföljetänkandet tillåter oss att koncentera oss på sakfrågan utan 

att behöva bry oss om redovisningstekniska detaljer, såsom balansering av den aktiva 

och passiva sidan, vinster från föregående år o.s.v. Genom portföljetänkandet kan vi 

lättare ta fasta på det intressanta, nämligen kassaflöden. 

Ur tabellen nedan framgår exempelbankernas egenskaper. I början av 

simuleringsperioden har varje bank 100 000 € på lånesidan och 100 000 € på 

depositionssidan. Lånen har en maturitet på 20 år. Vi antar att banken håller 

lånestockens och depositionsstockens storlekar konstanta under hela 

simuleringsperioden.  
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Tabell 5 Exempelbankernas beståndsdelar 

  Låneränta Depositionsränta Beskrivning 

Bank1 E3M + 100 bp 100 bp Flytande lån, fasta depositioner 

Bank2 prime + 175 bp E1M - 50 bp Prime lån, flytande depositioner 

Bank3 450 bp E6M - 100 bp Fasta lån, flytande depositioner 

  

Bank1 har flytande lån knutna till 3 mån. euribor medan depositionerna är fasta. 

Bank2:s lån är båda knutna till primeräntan och depositionerna till 1 mån. euribor. 

Bank3 har fasta lån och flytande depositioner knutna till 6 mån. euribor. Bank2:s 

prime-lån omprissätts genast då banken bestämmer sig att ändra primeräntan. Ur 

Figur 10 på sid 45 framgår hur ofta primeräntan i allmänhet ändras. Alla andra konton 

med rörlig referensränta prissätts enligt referensräntans längd. 

 Variansreduktion: glesningsmetoden  7.3.

Variansreduktion är ett brett område. På ett allmänt plan kan begreppet tolkas som en 

procedur som minskar beräkningstiden för en simulering. En 10 000 scenarier stor 

fördelning av avkastningskurvan kan p.g.a. begränsad beräkningskraft inte appliceras 

på en verklig banks balans. Vårt mål är därför att ”reducera”, eller ”glesa” en fördelning 

med 10 000 räntescenarier till en fördelning med 250 scenarierscenarier.  

Såsom det i kapitel 4 argumenterades är den glesade fördelningen dock inte en lika god 

representation av verkligheten. Således är det motiverat att försöka avsiktligt plocka 

sådana scenarier från den fullständiga fördelningen som vi är mest intresserade av. 

Avhandlingens modelleringsramverk utgår från att vi är oroliga för låga räntenetton 

eftersom vi är riskaverta. Vi är m.a.o. oroligare för räntenettofördelningens nedre svans 

än dess mittparti. Således är det motiverat att avsiktligt förskjuta den glesade 

fördelningen mot det mindre fördelaktiga hållet. Vi vill att åtminstone att de nedre 

svansarna är väl reflekterade i de slutliga fördelningarna. 

Vi har alltså producerat 10 000 scenarier för varje exempelbanks räntenetto utgående 

från en 10 000 scenarier stor fördelning av avkastningskurvans utveckling. Dessa tre 

10 000 scenarier stora räntenettofördelningarna benämns de fullständiga 

fördelningarna. Med hjälp av information från de fullständiga fördelningarna plockar 

vi 250 räntescenarier som i slutändan kan användas på verkliga bankers balanser. 

Dessa 250 scenarier stora fördelningar benämns de glesade fördelningarna. I denna 

avhandling utfördes den avsiktliga förskjutningen genom att handplocka 30 % av 
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räntescenarierna (d.v.s. 75 st.) och välja de resterande 79 % (175 st.) slumpmässigt. 

Närmare bestämt: 

1) Utgående från de 10 000 simuleringarna av avkastningskurvan, simulera   
scenarier (           ) för varje exempelbanks räntenetto.  

2) Beräkna för varje räntescenario det kumulativa räntenettot         under hela 

simuleringsperioden, skilt för varje exempelbank                    .  

3) Ordna         enligt storlek:        
 

              där        
  anger det lägsta 

kumulativa räntenettot och        
      det största kumulativa räntenettot för bank  .  

4) Hitta de 1000 värsta räntescenarierna genom att iterera genom  

           
             

             
              

             
             

   

           
             

             
    

o.s.v. så att varje räntescenario är unikt från tidigare valda räntescenarierna. 

5) Välj slumpmässigt 75 räntescenarier från dessa 1000 värsta, unika räntescenarier. 

6) Välj slumpmässigt de resterande 175 räntescenarierna ur hela fullständiga 
fördelningen, så att varje slumpmässigt plockande räntescenario är unikt från 
tidigare valda räntescenarierna. 

Därmed erhåller vi 75 räntescenarier från de 1000 räntescenarier som producerat de 

värsta räntenettona, plus 175 slumpmässiga räntescenarier. Dessa sammanlagt 250 

räntescenarier utgör de s.k. glesade fördelningarna för bankernas räntenetton. Då de 75 

dåliga räntescenarierna lottades var alltså varje exempelbank lika viktat. I 

resultatkapitlet analyseras hur väl de glesade fördelningarna motsvarade de 

fullständiga fördelningarna.  
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8 SAMPLET: AVKASTNINGSKURVANS FÖRDELNING 

I detta kapitel presenteras indatat för RMJBN-modellen samt räntemodellens utdata. 

Indatat utgörs av utvecklingen av sju räntor under kalibreringsperioden och utdatat av 

fördelningar för 23 räntor under simuleringsperioden. 

 Kalibreringsperioden 8.1.

I Figur 6 illusteras de räntor som använts som grund till kalibreringen av RMJBN-

modellens simulering. Kalibreringssamplet består av dagliga räntenoteringar för sju 

räntor med maturiteter från 1 mån. euribor till 10 års swapräntan under tidsperioden 

30.4.1999–31.1.2009, d.v.s. 2546 observationer för varje ränta. I Figur 6 har räntornas 

utvecklingar illustrerats bredvid varandra så att de bildar en tredimensionell yta.  

Figur 6 Kalibreringsperioden 
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Tabell 6 Deskriptiv statistik för kalibreringsperioden 

  E1M E3M E6M E12M S2Y S5Y S10Y 

Medelvärde 3,26 3,35 3,41 3,52 3,69 4,14 4,60 

Standardavvikelse 0,94 1,00 1,01 1,02 0,92 0,77 0,71 

Kurtosis -1,28 -1,29 -1,26 -1,22 -1,16 -0,92 -0,79 

Skevhet 0,24 0,24 0,22 0,18 0,10 0,13 0,18 

Minimum 2,02 1,96 1,92 1,93 2,01 2,62 3,12 

Maximum 5,20 5,39 5,45 5,53 5,59 5,77 6,02 

N 2546 2546 2546 2546 2546 2546 2546 

Korrelationer               

E1M 1 
      E3M 0,99 1 

     E6M 0,98 0,99 1 
    E12M 0,95 0,98 0,99 1 

   S2Y 0,89 0,91 0,93 0,96 1 
  S5Y 0,78 0,78 0,80 0,83 0,94 1 

 S10Y 0,64 0,62 0,63 0,65 0,79 0,95 1 

 

Under kalibreringsperioden fluktuerade räntemarknaden i takt med IT-bubblans och 

finanskrisens händelser.  I synnerhet de kortare räntorna, E1M–E12M, fluktuerade 

kraftigt; standardavvikelserna var omkring en procent. Euriborräntorna korrelerade 

väldigt starkt sinsemellan (0,95–0,99), men svagare med de längre swapräntorna. 

Korrelationen t.ex. mellan E12M och S10Y var endast 0,65.  

Finanskrisen inverkan på räntemarknaden illusteras i Figur 7 nedan. I slutet av 

kalibreringsperioden rasade hela avkastningskurvan med ca 2 procentenheter under en 

tidsperiod på tre och en halv månad:  

Figur 7 Avkastningskurvan 16.8.2008 och 31.12.2008 

 

Figurens solida kurva är kalibreringsperiodens sista tidsperiod och utgör således även 

startläget för simuleringsperioden. 
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 Simuleringsperioden 8.2.

Avkastningskurvan simulerades med RMJBN-modellen för en tidsperiod på tre år 

fr.o.m. februari 2009. Simuleringsperiodens datafrekvens är månatlig även om 

simuleringsmodellens indata hade daglig frekvens. Den första simulerade datumet är 

28.2.2009 och det sista 30.1.2012, vilket motsvarar 36 tidsperioder. Medan 

kalibreringsperiodens avkastningskurvor bestod av sju räntor, interpolerades 

ytterligare 14 räntor på avkastningskurvan. Därutöver extrapolerades övernattsräntan 

EONIA. Primeräntan simulerades med en algoritm som beskrivs närmare i Appendix 1. 

För alla 23 räntor simulerades 10 000 räntescenarier. I tabellen nedan förtecknas 

räntorna tillsammans med deras medelvärden och medelstandardavvikelser under 

simuleringsperioden.  

Tabell 7 Deskriptiv statistik av de simulerade räntorna *) 

  EONIA E1M E2M E3M E4M E5M 

Medelvärde 2,27 2,43 2,65 2,77 2,81 2,81 

Medelstandardavvikelse 1,01 1,04 1,08 1,11 1,13 1,14 

       

         E6M E7M E8M E9M E10M E11M 

Medelvärde 2,80 2,79 2,78 2,76 2,75 2,73 

Medelstandardavvikelse 1,14 1,15 1,15 1,16 1,16 1,16 

       

         E12M S2Y S3Y S4Y S5Y S6Y 

Medelvärde 2,72 2,71 2,75 2,83 2,95 3,05 

Medelstandardavvikelse 1,17 1,18 1,17 1,15 1,11 1,07 

       

         S7Y S8Y S9Y S10Y   Prime 

Medelvärde 3,17 3,31 3,47 3,66 
 

2,69 

Medelstandardavvikelse 1,03 0,98 0,92 0,86 
 

0,62 
*) Procent, medelvärdet av varje tidsperiods respektive medelvärde, 

medelvärdet av standardavvikelserna från varje tidsperiod 

Medelvärden i tabellen är egentligen medelvärdena över tidsdimensionen i Figur 8 a). 

Med medelstandardavvikelsen menas däremot medelvärdet av fördelningarnas 

standardavvikelser av för en given ränta under hela simuleringsperioden. Måttet kan 

således kopplas till illustrationen av konfidensintervallen i Figur 8 b). Det fanns inte 

stora skillnader bland medelstandardavvikelserna; i medeltal är fördelningarna grovt 

taget lika breda för en given tidsperiod. Men märk att primeräntan har en betydligt 

mindre standardavvikelse än de andra räntorna. Detta överensstämmer väl med 
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verkligheten; primeräntans nivå bestäms ju inte dagligen, utan ofta med flera månaders 

mellanrum. 

Det är omöjligt att illustrera fördelningar för varje ränta i varje tidsperiod i en och 

samma figur – dimensionerna räcker helt enkelt inte till. Således får vi nöja oss med 

medelvärden och 90 %:s konfidensintervall för varje ränta i varje tidsperiod. Figurerna 

tolkas på samma sätt som Figur 6: räntorna har ställts bredvid varandra så att de bildar 

en tredimensionell yta. 

Figur 8 Den simulerade avkastningskurvan 

Tidsaxeln har månatlig frekvens. Räntornas maturiteter sträcker sig från en natt till tio år 
och är 22 till antalet. 

a) De simulerade fördelningarnas medelvärden för varje ränta och varje 

tidsperiod 

 

b) 5:e och 95:e percentilen för varje ränta och varje tidsperiod
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Tre centrala poänger kan lyftas fram om simuleringen och simuleringsmodellen 

utgående från den deskriptiva statistiken och figurerna ovan.  

1) Ytan som representerar den 5:e percentilen i Figur 8 b) har ett golv vid 0 % eftersom 

RMJBN-modellen inte tillåter negativa räntescenarier. Detta är förstås önskvärt 

eftersom dessa marknadsräntor har historiskt sett aldrig gått under 0 %.   

2) Scenariernas stora antal ledde till att ett tvärsnitt av en given percentil är ytterst 

jämn från månad till månad, vilket förstås är önskvärt. Ifall vi endast hade simulerat 

fram t.ex. 100 scenarier kunde tvärsnittet ha fluktuerat kraftigt. Tvärsnittens flata form 

från månad till månad är helt enkelt en följd av de simulerade fördelningarnas 

storlekar – precis som det resonerades i kapitel 4! Grovt sagt kan man säga att ju fler 

scenarier det simuleras fram, desto bättre motsvarar den simulerade fördelningen den 

sanna underliggande fördelningen. 

3) Ju längre in i framtiden avkastingskurvan prognostiseras, desto osäkrare blir 

prognosen. Skillnaden mellan den 5:e och den 95:e percentilen växer monotont från 

månad till månad för varje ränta. Med tanke på prognosens noggrannhet är skillnadens 

tillväxt lyckligtvis strängt avtagande. På fördelningens nedre sida kommer förstås 

nollnivån emot, men på den övre sidan finns det inte ett lika lättförståeligt gränsvärde. 

Förklaringen till 95:e percentilens avtagande tillväxt ligger i RMJBN-modellens 

egenskaper, men en digrare genomgång vore utanför avhandlingens omfattning.  

För att ge ett exempel på de simulerade räntornas ”beteenden” från tidsperiod till 

tidsperiod i RMJBN-modellen illusteras nedan tio slumpmässigt valda scenarier för 

E12M. 

Figur 9 Tio slumpmässigt valda scenarier för E12M 

 

Ur figuren framgår det att RMJBN-modellen låter räntan fluktuera från tidsperiod till 

tidsperiod, utan att ändå påminna om en slumpgång, vilket överensstämmer med 
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E12M:s beteende i verkligheten. I ett av de tio slumpmässigt valda scenarierna faller 

E12M till 0 %:s nivån vid 32:a månaden och stannar där tills slutet av 

simuleringsperioden. RMJBN-modellen tillåter inte negativa räntor. 

I Figur 10 illusteras ännu tio slumpmässigt valda scenarier för primeräntans 

utveckling: 

Figur 10 Tio slumpmässigt valda scenarier för primeräntan 

 

Primeräntan beter sig betydligt mer ”sansat” än euribor- och swapräntorna, vilket 

överensstämmer väl med verkligheten. Algoritmen försökar modellera processen för 

hur primeräntan bestäms av banker i verkligheten: för en given tidsperiod är den en 

funktion av a) medeltalet av euriborräntorna under den ifrågavarande tidsperioden och 

b) den föregående tidsperiodens primeränta. Se Appendix 1 för en närmare beskrivning 

av algoritmen. 
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9 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras avhandlingens resultat. Till först diskuteras skillnader bland 

exempelbankernas räntenettofördelningar. I samband med detta jämförs de 

fullständiga och de glesade fördelningarna. Till slut jämförs den glesade fördelningarna 

med de realiserade räntenettona för simuleringsperioden. 

En påminnelse om noteringen: De fullständiga fördelningarna syftar på 

simuleringar med alla 10 000 scenarier. De glesade fördelningarna syftar på 

”variansreducerade” simuleringar med 250 scenarier. De realiserade räntenettona 

är beräknade utgående från simuleringsperiodens realiserade avkastningskurva. 

Läsaren påminns också om att Bank1 har flytande låneräntor (3 mån. euribor) och fasta 

depositionsräntor. Bank2 har både flytande lån (primeräntan) och flytande 

depositioner (1 mån. euribor). Bank3 har igen fasta lån och flytande depositioner (6 

mån. euribor).  

Inledningsvis ges ett exempel för räntenettonas beteenden. I Figur 11 illusteras 

exempelbankernas räntenetton i ett slumpmässigt valt scenario. I detta scenario 

sjunker Bank1:s och Bank2:s räntenetton under simuleringsperiodens andra halva, 

medan Bank3:s räntenetto stiger. 

Figur 11 Ett exempel på simulerade räntenetton (scenario nr. 41) 

 

Märk att Bank1:s och Bank2:s räntenetton förändras gradvis medan Bank3:s räntenetto 

förändras i hopp. Orsaken ligger i referensräntorna: Bank3:s ränteintäkter är konstanta 

medan ränteutgifterna förändras med 6 månaders mellanrum.  
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 Jämförelse mellan de fullständiga och de glesade fördelningarna 9.1.

I Figur 12 illusteras medelvärden för vardera bankens räntenetto tillsammans med 

fördelningens 5:e och 95:e percentil. De solida linjerna hänför sig till de glesade 

fördelningarna och de prickade linjerna till de fullständiga fördelningarna. Det framgår 

tydligt att ju längre in i framtiden vi prognostiserar, desto sämre blir 

prognosnoggrannheten.  

Exempelbankernas skiljande referensräntor syns tydligt i både medelvärdena och 

percentilerna. Bank3:s 5:e percentil har särskilt stora hopp vart sjätte månad eftersom 

dess skulder omprissätts vart sjätte månad. Bank3:s 5:e percentil reflekterar de 

scenarier där 6 mån. euribor stiger till höga nivåer och dess ränteutgifter följaktligen 

stiger.  

Figur 12 Medelvärden samt 5:e och 95:e percentilen av räntenettonas fördelningar 
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Bank1:s 5:e percentil har ett gränsvärde vid ca 0 € och Bank3:s 95:e percentil har ett 

gränsvärde vid ca 475 €. Gränsvärdena reflekterar de räntescenarier då 

euriborräntorna har nått nollnivåer. I dessa scenarier består Bank1:s ränteintäkter och 

Bank3: ränteutgifter endast av marginalen. Den andra respektive sidan av balansen har 

ju fast ränta.   

Varje exempelbanks medelvärde ligger lite över 200 € genom hela 

simuleringsperioden. Bank1:s medelvärde hoppar dock ca 60 € mellan den tredje och 

fjärde månaden och Bank3:s medelvärde faller med ca 60 € mellan den sjätte och 

sjunde månaden. Det samma sker med respektive 5:e och 95:e percentilerna. Hoppen 

sker som en följd av att alla rörliga kassaflöden ända tills den första 

omprissättningsperioden beräknades utgående från räntenivåerna vid början av 

simuleringsperioden. Därför är den 5:e och 95:e percentilerna på samma nivåer under 

de tre första, respektive sex första månaderna för Bank1 och Bank3. 

Bank1:s och Bank3:s spridningar mycket bredare än Bank2: spridning. Orsaken ligger i 

att ränterisken i Bank1:s och Bank3:s tillgångar och skulder är i obalans. Bank1:s 

tillgångar har flytande ränta och skulderna fast ränta; och vice versa för Bank3. Bank2 

har igen både flytande tillgångar och flytande skulder. Därför är Bank2:s totala 

ränterisk förhållandevis liten jämfört med de andra exempelbankerna. 

De glesade fördelningarnas medelvärden är väldigt nära de fullständiga 

fördelningarnas medelvärden, trots att de glesade fördelningarna försköts avsiktligt. 

Förskjutningens effekt framgår bättre ur konfidensintervallen: Både 5:e och 95:e 

percentilen har dragits utåt för varje bank. Förklaringen ligger i hur exempelbankernas 

egenskaper påverkade glesningen. Bank1:s räntenetto skadas av lägre räntor (p.g.a. 

flytande låneränta) medan Bank3:s räntenetto skadas av höga räntor (p.g.a. flytande 

depositionsränta). Således har både scenarier med exceptionellt höga räntor och 

scenarier med exceptionell låga räntor viktats högt i det glesade samplet.  
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Figur 13 Histogram av räntenettofördelningarna 

X-axeln: räntenetton, Y-axeln: frekvens. Histogrammen beskriver räntenettofördelningarna vid slutet av den 12:e, den 24:e och den 36:e månaden. De vänstra 
histogrammen representerar den fullständiga fördelningen med 10 000 scenarier. De högra histogrammen representerar den glesade fördelningen med 250 
scenarier. Histogrammen har 26 intervall och varje intervall är 36 € brett. 
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I Figur 13 ovan illustreras tvärsnittliga histogram för räntenetto-fördelningarna i slutet 

av det första, andra och tredje året. Histogrammen motsvarar exemplet om aktieprisets 

utveckling i kapitel 4 (sid 21). Ur historgrammen framgår det tydligt hur 

prognosnoggrannheten sjunker med tiden. Ur de fullständiga fördelningarnas 

historgram (t.v.) framgår det att Bank1 och Bank3 har minimi-, respektive 

maximivärden för utfallen. I histogrammen syns gränsvärdena som små pucklar i ena 

ändan av fördelningen. Gränsvärden representerar de scenarier då räntorna nått 

nollnivån. Då räntorna är vid nollnivån har Bank1 och Bank3 i praktiken både fasta 

ränteintäkter och fasta ränteutgifter. Pucklarna syns även i de glesade fördelningarnas 

histogram de har endast 11 intervall.  

Bank2:s histogram är mycket smalare än de andra exempelbankernas historgram 

eftersom Bank2 har både flytande ränteintäkter och flytande ränteutgifter. Bank2 är 

således bättre skyddad mot fluktuationer i räntenivåerna. I övrigt har de fullständiga 

och de glesade fördelningarna liknande former. Glesningsmetoden har dock skuffat 

fördelningarna mot svagare räntenettoutfall – precis som önskat. 

 Statistisk jämförelse mellan den fullständiga och den glesade 9.2.

fördelningen 

I Tabell 8 presenteras teststatistika för ett Kolmogorov-Smirnov-test (Smirnov, 1944) 

mellan den fullständiga och den glesade räntenettofördelningen, skilt för varje bank 

och månad. Kolmogorov-Smirnov-testet, eller KS-testet, är ett icke-parametriskt test 

som indikerar ifall två sampel är tagna ur samma fördelning. Således är KS-testet ett 

ypperligt verktyg för att testa ifall två fördelningar liknar varandra. Teststatistikan 

anges av 

          |    ( )       ( )|  

där funktionen      syftar på  :s supremum, eller minsta övre gräns.     ( ) är den 

fullständiga fördelningen och      ( )  de glesade fördelningen.  och    syftar på 

scenariernas antal i respektive fördelning. Nollhypotesen förkastas med konfidensnivån 

  ifall 

√
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där               ( )  och  ( ) är den brownska bron.    hittas från   (    )  

   . (Glasserman, 2004) 

Nollhypotesen och alternativhypotesen är följande: 

  : Den fullständiga och den glesade fördelningen för bank   i månad   är 
plockade ur samma fördelning. 

  : Den fullständiga och den glesade fördelningen för bank   och för månad   
är inte plockade ur samma fördelning. 

I Tabell 8 presenteras p-värden från sammanlagt 108 skilda KS-test (3 exempelbanker 

multiplicerat med 36 månader). 

Tabell 8 KS-test för den fullständiga och den glesade räntenettofördelningen 

KS-test för den fullständiga och den förglesade räntenettofördelningen 

Månad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Bank1 1,0000 1,0000 1,0000 0,4185 0,4185 0,4185 0,1552 0,1552 0,1552 

Bank2 1,0000 0,1221 0,3302 0,9873 0,1574 0,2458 0,7719 0,0878 0,4555 

Bank3 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,2101 0,2101 0,2101 

          
Månad 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Bank1 0,4073 0,4073 0,4073 0,0818 0,0818 0,0818 0,0595 0,0595 0,0595 

Bank2 0,7593 0,2636 0,5115 0,4461 0,4555 0,342 0,2129 0,1445 0,0615 

Bank3 0,2101 0,2101 0,2101 0,0595 0,0595 0,0595 0,0595 0,0595 0,0595 

          
Månad 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Bank1 0,0246* 0,0246* 0,0246* 0,0367* 0,0367* 0,0367* 0,0935 0,0935 0,0935 

Bank2 0,0571 0,1519 0,0232* 0,0298* 0,0885 0,0282* 0,0401* 0,1158 0,0318* 

Bank3 0,0173* 0,0173* 0,0173* 0,0173* 0,0173* 0,0173* 0,0361* 0,0361* 0,0361* 

          
Månad 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Bank1 0,1343 0,1343 0,1343 0,095 0,095 0,095 0,1737 0,1737 0,1737 

Bank2 0,0423* 0,1403 0,1574 0,1899 0,2983 0,313 0,4484 0,2215 0,5342 

Bank3 0,0361* 0,0361* 0,0361* 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 

I tabellen listas p-värden skilt för varje månad och bank under simuleringsperioden. 
Nollhypotesen är att båda samplen är tagna ur samma fördelning. 

**: Nollhypotesen förkastas med en 1 %:s konfidensnivå.  

*: Nollhypotesen förkastas med en 5 %:s konfidensnivå. 

 

För Bank1 kunde nollhypotesen inte förkastas på 5 %:s konfidensnivån för 

simuleringsperiodens första 18 månader samt 12 sista månader, för Bank2 kunde 
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nollhypotesen inte förkastas för de första 20 månaderna samt de sista 8 månaderna och 

för Bank3 kunde nollhypotesen inte förkastas för de första 18 månaderna samt de sista 

6 månaderna. Ifall vi sänker konfidensnivån till 1 % kan nollhypotesen inte förkastas 

för någon månad eller bank. 

KS-testets resultat tyder alltså på under simuleringsperiodens första och sista tredjedel 

liknar den glesade fördelningen den fullständiga fördelningen, men från månad 19 till 

28 har den avsiktliga förskjutningens effekter tagit över.  

Märk att Bank1 och Bank3 har samma p-värden i flera efterföljande månader. Orsaken 

ligger i exempelbankens egenskaper: Bank1:s ränteintäkter omprissätts vart 3:e månad 

medan ränteutgifterna är fasta. Således hålls Bank1:s räntenetto i ett givet scenario så 

gott som konstant i 3 månaders intervall – både i den fullständiga fördelningen och i 

den glesade fördelningen. Samma gäller för Bank3:s ränteutgifter, men med 6 

månaders intervall. 

 Robusthetstest 9.3.

För att testa för metodens robusthet utförs två ytterligare jämförelser. Till först jämförs 

de simulerade räntenettona med de räntenetton som den realiserade 

avkastningskurvan skulle ha producerat. De realiserade räntenettona är också ett 

utmärkt tillfälle för att analysera skillnader bland exempelbankerna. Därefter testas 

glesningsmetodens robusthet genom att utföra en s.k. naiv glesning jämföra dess 

resultat med glesningsmetodens resultat. 

9.3.1. Jämförelse mellan de realiserade och de simulerade räntenettona 

I Figur 14 illusteras simuleringsperiodens (28.2.2009–30.1.2012) realiserade 

avkastningskurva med månatlig frekvens. Utgående från den realiserade 

avkastningskurvan beräknades månatliga räntenetton för varje bank. Dessa 

räntenetton är alltså de realiserade räntenettona.  
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Figur 14 Simuleringsperiodens realiserade avkastningskurva 

 

Ur Figur 14 framgår det hur chocker förknippade med den senaste finanskrisen 

påverkade euribor-swap-kurvan: till följd av den globala recessionen år 2009 sjönk 

euriborräntorna med nästan en procentenhet i början av simuleringsperioden (Gore, 

2010). Mot slutet av simuleringsperioden steg euriborräntorna uppåt, men strax före 

simuleringsperiodens sista månader började de sjunka igen eftersom situationen i EU:s 

södra länder blev osäkrare p.g.a. den europeiska skuldkrisen (Haidar, 2012). De längre 

swap-räntorna fluktuerade kraftigt under hela simuleringsperioden. I slutet av 

simuleringsperioden, januari 2012, är 2 års swapräntan på klart lägre nivå än 12 mån. 

euribor.  

I Figur 15 illusteras hurudan inverkan den realiserade avkastningskurvan skulle ha haft 

på bankernas räntenetton under simuleringsperioden. De prickade linjerna 

representerar 5:e och 95:e percentilerna av de glesade räntenettofördelningarna. 

Euriborräntornas rörelser under simuleringsperioden syns väl i Bank1:s och Bank3:s 

realiserade räntenetton. Bank1:s ränteintäkter, och Bank3:s ränteutgifter är ju knutna 

till euriborräntorna. Då euriborräntorna sjunker i början av simuleringsperioden, 

sjunker Bank1:s räntenetto medan Bank3:s räntenetto stiger. Då euriborräntorna når 

sina bottennivåer vid 10:e månaden, stabiliseras Bank1:s räntenetto och då 

euriborräntorna börjar stiga vid 15–17 månaden byter räntenettona börjar räntenettot 

återgå till sina tidigare nivåer. Bank2:s ränteintäkter är knutna till primeräntan, som är 

en funktion av euriborräntornas medelvärde, och ränteutgifterna är knutna till 1 mån. 

euribor. Således jämnas räntefluktuationerna ut till en viss grad i Bank2:s räntenetto.  
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Figur 15 Simuleringsperiodens realiserade räntenetton 

 

Genom att jämföra exempelbankerna kan följande allmänna slutsats om 

bankverksamhet dras: banker borde sträva efter att tillgångarna och skulderna 

aggregerat beror till lika stor grad av avkastningskurvan. Ifall banken t.ex. ger ut ett 

lån med fast ränta, kan det vara under den uppfattningen att lånet inte påverkar dess 

ränteriskprofil. Så är emellertid inte fallet eftersom det nya lånet har påverkat balansen 

mellan tillgångarna och skulderna. 

De realiserade räntenettona ryms tämligen väl in i det prognostiserade 90 %:s 

konfidensintervallet. Under simuleringsperiodens första 12 månader (02/2009–

02/2010) var dock Bank1:s räntenetto under den 5:e percentilen medan Bank2:s och 

Bank3:s räntenetto var ovanför den 95:e percentilen. Orsaken ligger i att RMJBN-

modellen inte kunde förutspå att makroekonomiska chocker förknippade finanskrisen 

skulle pressa ner euriborräntorna i början av simuleringsperioden. Bank1:s och 
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Bank3:s realiserade räntenetton ligger ändå inom RMJBN-modellens 1:a och 99:e 

percentil. 

9.3.2. Naiv glesning 

För att testa glesningsmetodens robusthet utförs en s.k. naiv glesning i vilken 250 

scenarier plockas slumpmässigt för den fullständiga fördelningen. I Figur 16 illustreras 

tvärsnittliga histogram för de naiva fördelningarna i slutet av det första, andra och 

tredje året. 

Figur 16 Histogram för 250 slumpmässigt plockade scenarier 

X-axeln: räntenetton, Y-axeln: frekvens. Histogrammen beskriver 
räntenettofördelningarna vid slutet av den 12:e, den 24:e och den 36:e månaden. 
Histogrammen har 26 intervall och varje intervall är 36 € brett. 

 

Det framgår tydligt ur figuren att pucklarna, som kunde urskiljas i både den 

fullständiga och ”variansreducerade ”fördelningens histogram i Figur 13, inte syns i de 

naiva fördelningarna. En puckel syns möjligtvis i histogrammet för Bank1:s räntenetto 

vid månad 36. Därmed kan man konstatera att de glesade fördelningarna innehåller 

fler extremutfall än de naiva fördelningarna. Glesningsmetoden gjorde m.a.o. sin 

uppgift. 
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10 DISKUSSION 

I detta kapitel diskuteras avhandlingens resultat och glesningsmetodens prestanda. Till 

slut dryftas potentiella praktiska tillämpningsområden för glesningsmetoden.  

 Resultatens förhållande till tidigare forskning 10.1.

I underkapitel 5.1 presenterades English (2002) empiriska undersökning om 

västerländska bankers utsatthet till ränterisk. English fann att västerländska banker 

har lyckats skydda sig väl mot fluktuationer i räntenivåerna. Avhandlingens 

exempelbanker påverkades starkt av fluktuationer i avkastningskurvan, men nedan 

kombineras exempelbankerna till en mer diversifierad bank. Den kombinerade banken 

skulle i varje fall ha varit så robust att den skulle ha klarat den globala recessionen år 

2009 (se Figur 17 på 60). 

I underkapitel 5.2 presenterades Alessandrinis och Drehmanns (2010) undersökning 

där skribenterna konstruerade en egen brittisk exempelbank. Premissen var att 

integrerad mätning av ränterisk och kreditrisk borde ge en bättre bild av bankens 

totala risk och att denna totala risk är större än vad individuell mätning av ränterisk 

och kreditrisk skulle antyda. Skribenternas modelleringsramverk innebar att 

räntesimuleringarna var normalfördelade och därför blev även exempelbankens 

räntenetto (d.v.s. före kreditförlusterna) normalfördelad. Modelleringsramverkets 

kreditförluster medförde däremot att exempelbankens vinst fick lång, negativ svans, 

även om var resultatet positivt i 98 % av utfallen (se Figur 5 på sid 29).  

Alessandrini och Drehmann hävdade att ”en förhållandvis stor andel” av kreditrisken 

är idiosynkratisk, d.v.s. oberoende av det makroekonomiska läget och 

avkastningskurvan. Skribenternas modelleringsramverk reflekterade detta påstående 

och därför fick exempelbankens vinst en lång, negativ svans. Skribenterna visste dock 

inte hur allvarlig idiosynkratisk kreditrisk är i verkligheten. Skribenterna konkluderade 

att samfälld mätning av ränterisk och kreditrisk knappast är livsviktigt för banker, men 

att individuell mätning av riskerna ”kan potentiellt vara väldigt ineffektivt”.  

Redan det faktumet att i Alessandrinis och Drehmanns modelleringsramverk var 

räntenettofördelningen normalfördelad tyder på att undersökningens resultat vad 

gäller ränterisk knappast motsvarar verkligheten väl. Undersökningens insikter om 

bankers kreditrisk är däremot intressantare. Denna avhandlings modelleringsramverk 
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kan tyvärr inte beakta idiosynkratisk kreditrisk, men i underkapitel 10.2 diskuteras 

däremot hur modellering av optionalitet kan reflektera den andelen av kreditrisk som 

är beroende av avkastningskurvan. 

 Räntenettoprognosens prestanda 10.2.

Som det nämndes i resultatkapitlet kunde RMJBN-modellen inte till fullo förutspå den 

globala recessionens ovanligt låga räntenivåer år 2009 (se Figur 14 och Figur 15). 

Samtidigt måste man komma ihåg att ingen räntemodell kan exakt förutspå en särskild 

makroekonomisk chock. Frågan är vilken modell som kommer närmast.  

Monte Carlo-simuleringen med RMJBN-modellen har den fördelen att vissa scenarier 

kommer att innehålla tidsperioder som påminner om makroekonomiska chocker. 

Chockerna är följder av modellens s.k. stokastiska innovationer. I t.ex. Figur 18 på sid 

61 presenteras ett räntescenario där hela avkastningskurvan hoppar nästan två 

procentenheter uppåt i slutet av simuleringsperioden. Därför kommer hela 

fördelningen av avkastningskurvans utveckling att innehålla effekten från dessa 

chockscenarier. Detta vore inte möjligt med de flesta Short Rate-modeller eller LIBOR 

Market-modeller eftersom de inte kan producera räntescenarier som avviker från 

modellernas inneboende antaganden. RMJBN-modellen gör helt enkelt inga sådana 

antaganden.  

Skulle avhandlingens resultat ha sett annorlunda ut ifall datamaterialet bestod av 

någon annan tidsperiod? I avhandlingen var räntemodellens kalibreringsperiod 

04/1999–01/2009 och simuleringsperioden var 02/2009–01/2012. Ifall 

kalibreringsperioden inte hade innehållit krisperioder (såsom IT-bubblan år 2000 och 

finansrisen 2008–2009) skulle räntenettofördelningarnas spridningar varit smalare. 

Därför är det viktigt att välja en tillräckligt lång kalibreringsperiod. Tyvärr är det svårt 

att definiera en konkret minimilängd för kalibreringsperioden. Eftersom RMJBN-

modellen slumpmässigt plockar de ”stokastiska innovationerna” från hela 

kalibreringsperioden, kan man formulera följande tumregel: avkastningskurvan ska 

påverkas av samma underliggande dynamiker både under kalibreringsperioden och 

under simuleringsperioden. Därför brukar modellerare välja en ca 10 år lång 

kalibreringsperiod.  Avkastningskurvan påverkades troligtvis av totalt andra faktorer 

för t.ex. 30 år sen än idag. 
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I avhandlingen har en viktig typ av risk lämnats obeaktad: optionalitet. Ifall räntenivån 

sjunker kan det löna det sig för lånetagare att återfinansiera sina lån; d.v.s. ta ett nytt 

lån till lägre ränta än det ursprungliga lånet och återbetala hela det ursprungliga lånets 

lånesumma. På motsvarande vis, ifall räntenivån stiger, kan det löna sig för lånetagaren 

att helt enkelt försumma sitt lån. Lånetagaren kan ha mer nytta av att leva med en 

anteckning om betalningsstörning än att betala de höjda räntebetalningarna. 

Modellering av denna form av optionalitet kan betraktas som modellering av 

kreditrisk. Denna form av kreditrisk är alltså inte den idiosynkratiska kreditrisken 

som Alessandrini och Drehmann (2010) modellerade, utan en form av kreditrisk som 

orsakas av fluktuationer i avkastningskurvan. 

För att modellera optionalitet krävs det i allmänhet att tillämpningen skräddarsys till 

modelleringssituationen (Crouchy, Galai, & Mark, 2001). Således vore modellering av 

optionalitet inte ändamålsenligt i denna avhandling. Däremot tillåter avhandlingens 

metod att optionalitet byggs in. Glesningsmetoden utförs ju först efter att räntenettona 

producerats. I avhandlingen var det kassaströmsmotorn Focus som producerade 

räntenettona utgående från räntescenarierna. Ingenting hindrar att optionaliteten 

byggs in i Focus eller i någon annan kassaströmsmotor. 

I verkligheten förekommer optionalitet förstås också i bankens eget beslutsfattande. 

Avhandlingens metod antar att tillgångarnas totala mängd hålls konstant, d.v.s. att 

banken ger ut nya lån i samma takt som gamla lånen återbetalas. I verkligheten skulle 

en bank utöka sin belåning under ekonomiska uppsvingar och därmed ha större behov 

av finansiering. Under svackor skulle banken minska på belåningen och således ha 

mindre behov av finansiering. Modellering av bankens aktivitet kan dock byggas in i 

kassaströmsmotorn. 

 Skillnader till gap-analysen, det traditionella ränteriskverktyget 10.3.

Maturitets- och omprissättningstabellen och Gap-analysen har länge använts till att 

mäta bankens ränterisk. Således är det motiverat att jämföra avhandlingens moderna 

tillvägagångssätt med det traditionella tillvägagångssättet. 

Maturitets- och omprissättningstabellen är ett enkelt verktyg: Varje tillgång och skuld 

placeras i tabellen enligt dess maturitet eller omprissättning. Utgående från tabellen 

kan en traditionell gap-analys beräknas. Gap-analysen ger ett grovt estimat av 
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obalansen mellan räntekänsliga in- och utflöden för varje tidsperiod i framtiden 

(Crouchy, Galai, & Mark, 2001).  

Avhandlingens Monte Carlo-baserade metod kan ses som en avancerad version av 

gapanalysen. Medan det ur gap-analysen endast framgår obalansen mellan förfallande 

in- och utbetalningar för olika tidsperioder, ger avhandlingens metod en hel fördelning 

för varje tidsperiods nettokassaflöde.  

Gap-analysen brukar utvidgas genom att tilldela riskvikter till varje tillgång och skuld 

enligt hur kraftigt de förväntas reagera på fördringar i räntenivåerna (Wright & Houpt, 

1996). Riskvikter är förstås onödiga i avhandlingens metod eftersom tillgångens eller 

skuldens räntekänslighet framgår ur spridningen av dess fördelning. I avhandlingens 

metod behöver användaren alltså inte själv estimera riskvikter för varje enskild tillgång 

och skuld. 

 Den kombinerade banken 10.4.

Avhandlingens exempelbanker var ämnade att vara tillspetsade karikatyrer av verkliga 

finska banker. Ytterst få verkliga banker har emellertid så ensidiga balansräkningar 

som avhandlingens exempelbanker. Men ifall exempelbankerna kombineras, kommer 

vi närmare verkligheten. I den kombinerade banken summeras exempelbankernas 

kassaflöden och dess räntenetto divideras med 3 för att lättare kunna jämföra dess 

prestation med exempelbankerna.  

I Figur 17 illusteras hur exempelbankerna och den kombinerade bankens räntenetto 

skulle ha reagerat på simuleringsperiodens realiserade avkastningskurva, som i sin tur 

illusterades i Figur 14 på sid 53. Den 5:e och den 95:e percentilen är beräknade 

utgående från den glesade fördelningen. 

Bank1 och Bank3 är nästan varandras motsatser; den förra har fasta ränteutgifter och 

den senare fasta ränteintäkter. Den förras tillgångar är knutna till 3 mån. euribor och 

den senares skulder till 6 mån. euribor. Under simuleringsperiodens realiserade 

räntescenario utvecklades deras räntenetton således nästan som varandras 

spegelbilder. Eftersom Bank2:s räntenetto också hölls relativt konstant, är den 

kombinerade bankens räntenetto relativt konstant; räntenettot fluktuerar mellan 200 € 

och 240 €. 
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Figur 17 Exempelbankernas samt den kombinerade bankens räntenetto under 
simuleringsperioden (02/2009–02/2012) 

 

En intressant observation om den kombinerade bankens räntenetto är dess spridning. 

Skillnaden mellan den 95:e och 5:e percentilen är i medeltal 32 €, betydligt mindre än 

de enskilda exempelbankernas konfidensintervall. Orsaken är att den kombinerade 

banken har lika mycket rörliga medel på båda sidorna av balansen. Tillgångarnas och 

skulderna balans är en viktig lärdom för riktiga banker: ju mer annorlunda 

ränteintäkterna och ränteutgifterna är, desto bredare är sannolikhetsfördelningen för 

framtida räntenetton. 

Låt oss också studera jämföra den kombinerade bankens räntenetto i ett alternativt 

scenario. I Figur 18 illustreras räntescenario nr. 6399 och i Figur 19 hur 

exempelbankerna samt den kombinerade banken skulle ha reagerat. I det scenariot 

stiger avkastningskurvan i början av simuleringsperioden och stiger mycket kraftigt 

mellan månaderna 26 och 29.  
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Figur 18 Räntescenario nr. 6399 där euriborräntorna stiger under simuleringsperioden 

 

Ur Figur 19 framgår att stigande räntor har en omedelbar positiv inverkan på den 

kombinerade bankens räntenetto. Mellan månaderna 26 och 29 stiger Bank1:s och 

särskilt Bank2.s räntenetto, men Bank3:s skulder väntar på att bli omprissatta.  Då 

Bank3:s skulder slutligen omprissätts vid månad 30 rasar Bank3:s räntenetto, men 

samtidigt lyfter euriborräntorna Bank1:s ränteintäkter till ännu högre nivåer. 

Följaktligen hålls den kombinerade bankens räntenetto tämligen konstant från månad 

30 till slutet av simuleringsperioden. 

Figur 19 Exempelbankernas samt den räntenetton i ett scenario där räntorna stiger under 
simuleringsperioden (scenario nr. 6399) 

 

Den kombinerade banken reagerar således annorlunda på stigande räntenivåer än 

banker i allmänhet. Exempelvis Memmel (2008) fann att en stark förhöjning i de 

kortare räntorna leder till väldigt låga räntenetton för tyska banker.  
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Den kombinerade banken kan också användas som en allegori för hela den finska 

banksektorn. Som det nämndes i inledningen och underkapitel 2.3 förekommer det 

emellertid en hel del diversitet bland finska banker. Därmed kan man argumentera för 

att hela den finska banksektorn är mer robust mot systematisk risk än andra 

europeiska länders banksektorer.  

 Glesningsmetodens prestanda och tillämpningsområden 10.5.

I glesningsmetodens robusthetstest (kapitel 9.3.2) blev det klart att en fördelning 

skapad genom slumpmässig plockning av 250 scenarier innehåller färre dåliga 

scenarier än en fördelning skapad genom avhandlingens glesningsmetod. Genom 

glesningsmetoden kan användaren vara säker om att den glesade fördelningen 

innehåller extremutfall. Ur KS-testets resultat (Tabell 8 på sid 51) framgick det 

dessutom att den glesade fördelningen liknade den fullständiga fördelningen under den 

första och sista tredjedelen av simuleringsperioden, men under simuleringsperiodens 

andra tredjedel hade den avsiktliga förskjutningens effekter tagit över. Genom att 

visuellt granska den 24:e månadens histogram (Figur 13 på sid 49) kan man ändå 

konstatera att fördelningarnas former är väldigt lika, men att den glesade fördelningen 

väger extremutfall tyngre. Kort sagt presterade glesningsmetoden som önskat. 

Hur kan glesningsmetoden tillämpas i praktiken för en verklig bank och till vilka andra 

syften kan det tillämpas? I avhandlingen försköts den glesade fördelningen avsiktligt 

mot det mindre fördelaktigare hållet genom att  

1) slumpmässigt plocka 30 % av räntescenarierna från de 1000 scenarier som 
producerat de värsta räntenettona;  

2) slumpmässigt plocka 70 % av räntescenarierna från den hela fullständiga 
fördelningen.   

I avhandlingen var alltså varje exempelbanks räntenetto likvärdigt i utlottningen i steg 

1). När det gäller en verklig bank kunde det vara vettigt att vikta exempelbankerna 

enligt den verkliga bankens egenskaper. Ifall den verkliga banken t.ex. har mycket 

tillgångar med fast ränta kunde Bank3 viktas mer än de andra exempelbankerna. Det 

vore också möjligt att skräddarsy glesningsmetoden för en enda bank genom att 

använda endast en exempelbank vars balans grovt taget motsvarar den verkliga 

bankens balans.  
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I avhandlingen var finska banker i fokus och därför reflekterade exempelbankerna 

finska bankers egenskaper. Glesningsmetoden kan dock tillämpas i annorlunda 

banksektorer ifall exempelbankernas uppbyggnader modifieras så att de reflekterar den 

respektive banksektorns drag. 

Avhandlingens modelleringsramverk kan också användas till what if-analyser. What-

if-analyser är viktiga för verkliga banker eftersom deras balanser är så komplexa att det 

kan vara svårt att ställa upp konkreta förväntningar för olika slags räntescenarier.  

Det utvecklade modelleringsramverket kan ytterligare utnyttjas i mätning av olika 

ränteriskhanteringsstrategiers prestanda. Banken kan t.ex. mäta olika 

räntederivatinstruments inverkan på räntenettots utveckling i särskilda scenarier. 

Derivatinstrumentets inverkan på bredden av räntenettofördelningens spridning 

berättar mycket om dess effektivitet: Avhandlingens Monte Carlo-baserade metod är 

ett ypperligt verktyg för estimering av ett derivatinstruments inverkan på 

räntenettofördelningens nedre svans.  

Ur what-if-analyser framgår hur robust bankens likviditet är under olika scenarier. 

Genom Monte Carlo-simulering kan även en hel intertemporal fördelning av 

likviditeten produceras. Likviditeten är för tillfället väldigt aktuell för banker eftersom 

den nya Basel III-regleringen, som gradvis stiger i kraft under de kommande 4 åren, 

lägger mycket vikt på bankernas likviditetssituation (Basel Committee on Banking 

Supervision, 2010).  

Tillämpningsområden för avhandlingens modelleringsramverk kan sammanfattas i 

följande konkreta punkter: 

 Producera fördelningar (med tillhörande medelvärden och konfidensintervall) 
för räntenettots utveckling i framtiden. 

 Producera what-if-analyser för olika slags räntescenarier, såsom det visades i 
exemplet ovan.  

 Mätning av olika ränteriskhanteringsstrategiers prestanda. Banken kan t.ex. 
mäta olika derivatinstruments inverkan på räntenettots utveckling. 
Derivatinstrumentens inverkan på räntenettofördelningens svansar är av 
särskilt intresse. 

 Producera konfidensintervall och what-if-analyser för likviditetens utveckling 
i framtiden.  
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11 SAMMANFATTNING 

I avhandlingen behandlades två teman parallellt. För det första undersöktes typiska 

finska bankers utsatthet till ränterisk genom att studera hur tre exampelbankers 

räntenetton reagerar på avkastningskurvans utveckling. För det andra utvecklades en 

glesningsmetod för prognostisering av en verklig banks räntenetto.  

Motiveringen för glesningsmetoden är följande: För att få en tillräckligt omfattande 

bild av framtiden genom Monte Carlo-simulering, krävs det i allmänhet att tusentals 

scenarier simuleras. En verklig banks balans är emellertid så komplex att tusentals 

simuleringar inte kan genomföras under en rimlig tidsperiod. Med avhandlingens 

metod kan antalet scenarier i avkastningskurvans fördelning ”glesas” till en 

hanterbarare storlek. Den glesade fördelningen var avsiktligt förskjuten så att den med 

säkerhet innehöll scenarier som orsakade låga räntenetton för exempelbankerna. 

Avkastningskurvan modellerades med RMJBN-modellen (Rebonato, Mahal, Joshi, 

Buchholz, & Nyholm, 2005). Valet av RMJBN-modellen motiverades dels med tidigare 

empiriska resultat (Nyholm & Rebonato, 2008), (Rautalahti, 2012), dels genom 

faktumet att modellens egenskaper lämpar sig väl för avhandlingens modelleringssyfte. 

I modellen har s.k. ”stokastiska innovationer” inbyggts som orsakar att vissa scenarier 

innehåller kraftiga fluktuationer, som också kan observeras i verkligheten. För 

RMJBN-modellens indata valdes dagliga räntenoteringar för sju räntor med 

maturiteter från 1 mån. euribor till räntan för 10-års swapkontrakt under tidsperioden 

30.4.1999–31.1.2009. Med RMJBN-modellen simulerades 10 000 scenarier för 

avkastningskurvans utveckling för en tidsperiod på tre år fr.o.m. februari 2009. Denna 

tidsperiod, 02/2009–02/2012, benämndes simuleringsperioden. Den simulerade 

avkastningskurvan bestod av 22 räntor. Därtill beräknades primeräntan, som antogs 

vara en funktion av respektive scenariots euriborräntor. 

Globalt sett är bankers tillgångar (bostadslån etc.) sedvanligen knutna till någon längre 

referensränta medan skulder (depositionerna etc.) har sedvanligen fast ränta eller 

knutna till någon kortare referensränta. Finska banksektorn påvisar emellertid en hel 

del diversitet. Avhandlingens tre exempelbanker var konstruerade så att deras 

tillgångar och skulder var tillspetsade karikatyrer av finska bankers balanser. På det 

viset kunde olika ”bank-arketypers” utsatthet till ränterisk studeras. Bank1 hade 

flytande låneräntor (3 mån. euribor) och fasta depositionsräntor. Bank2 har både 
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flytande lån (primeräntan) och flytande depositioner (1 mån. euribor). Bank3 har igen 

fasta lån och flytande depositioner (6 mån. euribor).  

För att kunna koppla avhandlingens resultat till mer diversifierade banker lönar det sig 

att betrakta de tre exempelbankerna som tre portföljer i en större bank. Denna 

kombinerade bank har således diversifierat sina tillgångar och skulder över a) fasta 

kontra flytande räntor och b) olika referensräntor. 

Utgående från de 10 000 räntescenarierna producerades 10 000 scenarier för varje 

exempelbanks räntenetto. Därefter plockades genom glesningsmetoden 250 scenarier 

från dessa 10 000 scenarier. Eftersom glesningsmetodens slutanvändare är riskaverta, 

var det motiverat att avsiktligt förskjuta den glesade fördelningen åt det mindre 

fördelaktigare hållet. Närmare bestämt plockades en tredjedel av den glesade 

fördelningens scenarier ur de 1000 scenarier som producerat de värsta räntenettona 

för exempelbankerna. 

Exempelbankernas realiserade räntenetton (d.v.s. de räntenetton som den realiserade 

avkastningskurvan skulle ha producerat under simuleringsperioden) rymdes väl mellan 

den glesade fördelningens 5:e och 95:e percentil. Under simuleringsperiodens första 12 

månader var dock en exempelbanks räntenetto ovanför den 95:e percentilen och en 

exempelbanks räntenetto var under den 5:e percentilen. Orsaken var den europeiska 

skuldkrisen i 2009 hade pressat euriborräntorna till extremt låga nivåer.  

Exempelbankerna förevisade markanta skillnader i hur de reagerade på 

simuleringsperiodens realiserade avkastningskurva. Bank2:s realiserade räntenetto var 

tämligen jämt eftersom både tillgångarna och skulderna hade flytande ränta. Bank1:s 

och Bank3:s räntenetton reflekterade däremot direkt avkastningskurvans fluktuationer. 

Bank1:s skulder och Bank3:s tillgångar hade nämligen fast ränta. Resultaten belyser 

faktumet att balansen mellan tillgångarnas och skuldernas utsattheter till 

avkastningskurvan är ytterst viktig för räntenettots volatilitet. Således påverkas 

bankens ränterisk även av t.ex. ett nytt lån med fast ränta. 

Ett intressant fynd var att exempelbankernas kombinerade räntenetto hade en ytterst 

liten spridning. I den kombinerade banken var nämligen tillgångarnas och skuldernas 

utsattheter till avkastningskurvan i jämn balans. 

I avhandlingen har all form av optionalitet exkluderats från modelleringen. Lånetagare 

återbetalar sina lån enligt planen och inga avbetalningar försummas. Optionalitet kan 
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dock lätt byggas in i kassaströmsmotorn. Glesningsmetoden utförs ju först efter att 

räntenettona producerats.  

Till slut dryftades potentiella praktiska tillämpningsområden för det utvecklade 

modelleringsramverket. Det mest självklara ändamålet för glesningsmetoden är förstås 

att producera fördelningar för verkliga bankers räntenetton. Avhandlingens 

modelleringsramverk är också en utmärkt plattform för what-if-analyser för olika slags 

räntescenarier. Ytterligare kan olika ränteriskhanteringsstrategiers prestanda mätas 

genom att studera deras inverkan på räntenettofördelningens spridning. 

Derivatinstrumentens inverkan på räntenettofördelningens svansar är av särskilt 

intresse. Slutligen kan avhandlingens modelleringsramverk utvidgas till att producera 

en fördelning av hur bankens likviditet kan utvecklas i framtiden. I och med det 

förestående Basel III -regelverket är bankernas likviditetstillräcklighet ett väldigt 

aktuellt ämne. 
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12 AVSLUTANDE ORD 

Avhandlingens resultat bjuder på en intressant insikt om den finska banksektorns 

kombinerade utsatthet till ränterisk – den systematiska ränterisken: Som det nämndes 

i inledningen är det vanligare i Finland än i flera andra euroländer att knyta låneräntan 

i en rörlig referensränta (Finlands bank, 2012). Således är finska banker i allmänhet 

mer känsliga för räntefluktuationer än banker i övriga Europa. Som det konstaterats 

tidigare är den finska banksektorn trots detta en av de mest diversifierade 

banksektorerna i Europa. Således är den också robustare än de flesta andra 

euroländers banksektorer. Enligt Ayadi et al (2010) minskar en diversifierad 

banksektor på ekonomins institutionella risk och systematiska risk. I osäkra 

marknadsförhållanden är det svårt att prognostisera hurudan ”bolagsstruktur eller 

affärsmodell fungerar bäst i alla enskilda omständigheter”. Samma princip gällde då 

avhandlingens tre exempelbanker kombinerades: P.g.a. sin diversifierade balans hade 

sen kombinerade banken betydligt stabilare räntenetto och mindre spridning än någon 

av exempelbankerna. 

Sammanfattningsvis kan man säga några ord om den finska banksektorns 

framtidsutsikter. Allteftersom räntorna sjunker till lägre och lägre nivåer håller 

bankerna som bäst på att höja lånemarginalerna. Dessutom försöker bankerna få 

kunderna att knyta låneräntorna till längre referensräntor genom att ställa lägre 

marginaler för längre referensräntor i förhållande till kortare referensräntor. Kort sagt 

försöker bankerna omstrukturera sina tillgångar mot längre omprissättningsperioder.  

Denna utveckling kommer potentiellt att ha stora följder för framtiden: Då 

räntenivåerna till slut börjar stiga, kommer det att finnas flera lånetagare med höga 

kundmarginaler. Dessa lånetagare kan få det svårt att betala lånen tillbaka – och 

problemet förvärras ju högre räntorna stiger!  

Samtidigt har kunder försvunnit från depositionssidan: ingen vill deponera pengar på 

ett konto som avkastar mindre än inflationen. Dessa medel investeras i värdepapper 

med högre avkastning. Då räntenivåerna till slut stiger, kommer det att ta en tid då 

medlen överförs från investeringarna tillbaka till depositionerna. Banker måste i varje 

fall hitta alternativa finansieringskällor. I dagens läge är det ännu osäkert hur mycket 

alternativ finansiering de kommer att kräva. 



 

 

68 

I fortsatt forskning kunde det vara intressant att bygga dessa två element in i 

modelleringen. Vid vilken räntenivå blir kreditförlusterna allvarliga för bankerna? I ett 

scenario där räntorna stiger i jämn takt, kommer kreditförlusterna att öka gradvis eller 

inträffar de i vågor? Hur väl kommer bankerna att kunna bära eventuella 

kreditförluster? Hur är det med bankernas finansiering? Hur snabbt måste de hitta 

alternativ finansiering förrän likviditeten tryter? Och slutligen, vad har detta för 

implikationer för implementeringen av det förestående Basel III-regelvärket? 
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APPENDIX 1 PRIMERÄNTANS ALGORITM 

{
                      (

             

    
)                                   

                                                                                                                  
  

där      är medeltalet av euriborräntorna och funktionen        avrundar nedåt till 

hela procenttal. Primeräntan stiger eller sjunker m.a.o. endast om medeltalet av 

euriborräntorna förändras med över 0,25 procentenheter. 


