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Det System
miske Risik
koråd har affholdt sit to
olvte møde
e. Rådet vur
rderer,
at det lave
e renteniveau og prisu
udviklingen
n på boligm
markedet fortsat
kan føre tiil opbygnin
ng af system
miske risici.. Endvidere
e kan der væ
ære
systemiske risici forb
bundet med
d en pludse
elig ændring
g i opfattelsen af
risici på de
e finansielle markeder kombinerret med lav
v
markedslik
kviditet.
Der bør fortsat udvis
ses agtpågiv
venhed i fo
orhold til de
et lave rent
teniveau
og prisudv
viklingen på
å boligmark
kedet
På de finansielle marke
eder er der fo
orventningerr om lave renter i en end
dnu
længere periode, end det
d var tilfældet ved Råd ets møde i september.
s
Væksten i k
kreditinstituttternes udlån
n er fortsat b
beskeden, og institutterne
g privatkund
oplever, at konkurrence
en om både erhvervs- og
der er skærp
pet.
De lave ren
nter kombine
eret med øko
onomisk frem
mgang, størrre optimisme
e og
fastfrysning
g af grundsk
kylden i 2016
6 kan give yd
derligere fremgang på
boligmarked
det. Det kan
n især forstæ
ærke prisstig ningerne i de
d store byerr, hvor
priserne i fo
orvejen er stteget mest. Fastfrysning
g af grundsky
ylden påvirk
ker
enfamiliehu
use mere end
d ejerlejlighe
eder. Erfarin
ngen er, at boligpriserne
b
typisk
stiger før krreditgivninge
en. En gælds
sopbygning fra et allered
de højt niveau kan
forstærke rrisici forbund
det med frem
mtidig kreditv
vækst, selv om danskernes
høje bruttogæld overve
ejende findes
s blandt de ffamilier, derr har flest ak
ktiver i
form af boliiger, finansie
el opsparing og pensionssordninger. Historisk varr der i
perioden 20
004-06 – hvo
or boligprise
erne steg kra
aftigt – en betydelig stigning i
andelen af boligkøbere i København
n og omegnsskommuner samt Aarhus, der i
købsåret ha
avde høj gæld i forhold til
t indkomste
en og en form
mue, der var
sårbar overr for et fald i boligens væ
ærdi.
Det er forts
sat vigtigt, at der udvises tilpas forsiigtighed i kre
editgivningen i
forhold til b
belåning af fa
ast ejendom. Det gælde r især ved bevilling
b
af lå
ån med
variabel ren
nte og afdrag
gsfrihed. Rådets observa
ationer om lave renter og
o
opbygning a
af systemisk
ke risici er sttadig aktuell e.1
Rådet anbe
efaler, at den
n kontracykliiske kapitalb
buffersats err 0 pct.2

1
2

Observation a
af 27. marts 20
015 og observation af 30. septe
ember 2014.
Se Rådets m
metode for anbeffalinger om den kontracykliske kapitalbuffersa
ats.
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En pludselig ændring i opfattelsen af risici på de finansielle markeder
kombineret med lav markedslikviditet kan indebære systemiske risici
De finansielle markeder i Danmark har ligesom de internationale været
præget af uro de seneste måneder, men risikovilligheden blandt investorer er
stadig udtalt. Samtidig melder flere markedsdeltagere, at likviditeten på
markederne er blevet lavere. En pludselig ændring i opfattelsen af risici på
markederne kombineret med lav markedslikviditet kan medføre kraftige fald i
aktivpriserne og brandudsalg.
Andre emner af relevans for Rådet
På mødet drøftede Rådet en række andre emner, herunder:


Cyberrisiko som en mulig trussel mod finansiel stabilitet, hvis fx kritiske
institutter eller betalings- og afviklingssystemer bliver ramt. Thomas
Ahrenkiel, chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, deltog i drøftelserne.
Fremadrettet vil Rådet bl.a. undersøge andre landes arbejde med at sikre den
finansielle sektors robusthed over for cyberangreb nærmere. Desuden vil
Rådet invitere repræsentanter fra den finansielle sektor til et seminar om
cyberrisici.



Kreditformidling uden for den regulerede danske banksektor, også kaldet
skyggebanksektoren. Rådet besluttede at kortlægge de største
kreditinstitutters relationer til udenlandske ikke-regulerede kreditformidlere
samt at afdække pensions-, forsikrings- og genforsikringsselskabers
banklignende aktiviteter.



Rådets svar på en delhenstilling fra det Europæiske Udvalg for Systemiske
Risici, ESRB, om Rådets strategi for den makroprudentielle politik i Danmark
(ESRB/2013/1 af 4. april 2013). Rådet vurderer, at delhenstillingen er opfyldt.

Henvendelse kan rettes til mail@risikoraad.dk eller Julie Holm Simonsen,
pressekoordinator, på 33636022.
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