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Som ansat i finanssektoren må du
lægge øre til en del nye ord, begreber eller forkortelser. Traditionelle
forretningsmodeller gentænkes, nye

Få mest
ud af din tid
i finansverdenen

teknologier adopteres og produkter
(gen)opfindes. Alt sammen for at
fremtidssikre en sektor, som er med
til at binde samfundet sammen.
Finansforbundet vil gerne hjælpe dig
med at få mest muligt ud af din tid
i finanssektoren. Derfor har vi lavet
denne lille ordbog i finansk-dansk.
Med den i hånden håber vi, at du
føler dig endnu bedre rustet til at udforske mulighederne i vores branche.
God fornøjelse!
Finansforbundet
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A

løbende at lære nyt. Dette kaldes for
machine learning (ML).

AI (Artificial Intelligence) / [ˈʔei ˈʔaɪ]

AML (Anti Money Laundering) /

Fremtidens bankrådgiver behøver ikke

[ˈʔei ˈʔem ˈʔel] Jo flere gange penge

at være en person af kød og blod. De

skifter hænder, jo sværere bliver det at

teknologiske landvindinger inden for

spore, hvor de oprindeligt kommer fra.

brugen af kunstig intelligens har også

Banker og andre betalingsformidlere

fundet vej til finansverdenen – ud over

spiller derfor en vigtig rolle i at sikre,

automatisering af processer via robotter

at deres systemer ikke anvendes til at

(se robotics), giver AI mulighed for en

hvidvaske penge fra ulovlige aktiviteter.

endnu højere grad af personalisering

Lovgivningen på området er løbende

af services via mulighederne for at

strammet i takt med en øget globalise-

arbejde med større og mere komplekse

ring af finansielle services.

datasæt og analyser. Et vigtigt element,
der bringer kunstig intelligens videre
end ”almindelig” programmering og
robotics, er systemernes evne til selv
4
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B

penge et pengeinstitut har til at drive
sin forretning, kigger de på basiskapitalen. Det er en samlet betegnelse for tre

Basel III / [ˈboe:sl ˈtɹe:] Efter finanskri-

typer af kapital: Kernekapital (egenka-

sen besluttede en række af verdens

pital), hybrid kernekapital og suppleren-

finansielle tilsyn, at fremtidens banker

de kapital – som er de grundlæggende

skulle stå på et mere solidt grundlag.

former, banken eller pengeinstituttet

Derfor aftalte man i 2010 en pakke, der

kan opbevare kapital i. Efter finanskri-

fik navnet Basel III. Pakken er delt op i

sen er der kommet større krav til, at

tre søjler (se Søjle I, II og III) og øger fx

banker og realkreditinstitutter skal

kravene til, hvor stor en kernekapital

polstre sig – se kapitalkrav.

(dvs. den mest sikre kapital) en bank
skal have. Pakken skal være med til at

Bitcoin / [ˈbɪdˌkoɪn] Bitcoin er en

sikre mod finanskriser i fremtiden og

digital valuta og et decentralt beta-

indfases gradvist frem til januar 2019.

lingssystem. Bitcoin-netværket er ikke
styret af nogen central instans som fx
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Basiskapital / [ˈbæ:sɪskabɪˌtæl] Når

en bank. Betalinger med Bitcoin sker

en myndighed skal måle, hvor mange

sikkert og direkte mellem betaler og
7

betalingsmodtager, som ikke behøver at

netværk, som den pågældende block-

kende eller have tillid til hinanden. Bit-

chain dækker. En transaktion, som én

coin blev opfundet af en programmør,

gang er registreret i en blockchain,

der kalder sig Satoshi Nakamoto, som

kan aldrig ændres, hvilket gør det til

gennemførte den første Bitcoin-trans-

en meget sikker teknologi med uanede

aktion i januar 2009. Kernen i Bitcoin-

muligheder for at sikre og effektivisere

systemet er blockchain-teknologien.

bankernes processer. Blockchain er tek-

Blockchain har igennem de seneste år

nologien bag fx Bitcoin og er for tiden

vakt stor global interesse, ikke mindst

et af de mest hypede begreber i verdens

blandt verdens førende banker.

fintech- og finanscentre.

Blockchain / [ˈblʌkˌtʃeɪn] I gamle dage
havde pengeinstitutter en ”hovedbog”,
hvor alle ind- og udbetalinger blev
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C

opført. Blockchain kan sammenlignes

Challenger Banks / [’tʃəlendʒə ’bæŋg]

med en stor webbaseret hovedbog. Det

En af de større trends inden for fin-

er en decentraliseret database, hvor alle

tech er helt nye banker der ønsker at

transaktioner er synlige for alle i det

gentænke og grundlæggende udfordre
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måden at drive bank på. Typisk er disse

CIBOR fastsætter rentesatsen for

banker fokuseret på 100 % selvbetje-

banker, der låner hos andre banker,

ning via mobile løsninger. Disse banker

og er derfor også med til at afgøre alle

bruger typisk også de sociale medier

danske bankers og realkreditinstitutters

meget aktivt til at servicere deres kun-

rente over for almindelige kunder.

der. En af de første af disse nye banker

Andre lande har tilsvarende ”reference-

var den tyske Fidor Bank, mens der i

renter”. I London hedder den LIBOR

Storbritannien findes en række som fx

og i Hong Hong HIBOR.

Atom, Monzo, Starling og Tandem.
Clearing / [ˈkli: ɐ̯eŋ] Hver dag flytter
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CIBOR / [ˈki:boə] Hvem bestemmer,

omkring 25 mia. danske kroner frem

hvad renten skal være i Danmark? Det

og tilbage mellem danske pengeinsti-

gør en håndfuld danske og et par uden-

tutter ved diverse ind- og udbetalinger.

landske banker, når de én gang om

Derfor har man brug for at ”gøre boet

dagen aftaler en ”referencerente”, som

op” en gang i døgnet så man ved,

i Danmark kaldes CIBOR (en forkortel-

hvad man hver især skylder hinanden

se for Copenhagen Interbank Offered

efter det seneste døgns millioner af

Rate og udtales derfor med ’k’).

transaktioner. Denne opgørelse kaldes
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clearing – og foregår om natten. 92

systemer, er det en voksende opgave

banker deltager i denne natlige udlig-

for alle spillere i den finansielle sektor

ning, som håndteres af et computersy-

at være ”compliant” – altså leve op til

stem. Hvis en bank kommer for sent til

kravene. Større spillere har typisk hele

dagens (dvs. nattens) clearing og ikke

afdelinger med ansvar for compliance,

får indberettet alle transaktioner i tide,

men alle medarbejdere i forskellige

kan det fx have indflydelse på næste

typer finansjobs har behov for at forhol-

dags lønudbetalinger. Danmark blev

de sig til compliance inden for deres

et af verdens førende lande inden for

område. Se også RegTech.

clearing, da vi lancerede den såkaldte
straksclearing i 2014. Med straksclea-

Credit Default Swap (CDS) /

ring kan man på få sekunder overføre

[ˈse: ˈde: ˈʔes] Et finansielt produkt,

beløb mellem konti i forskellige banker.

som efter finanskrisen af mange er blevet udråbt som en af krisens helt store
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Compliance / [kəm’plaɪəns] Med det

syndere. Credit Default Swap hører

stigende antal nye love, regler, standar-

under kategorien ”derivat” og er i prin-

der og retningslinjer, som skal sikre sta-

cippet en forsikring mod tab i forbin-

biliteten og sikkerheden for finansielle

delse med køb af obligationer. Såkaldte
13

Swap-udbydere betales for at påtage sig

Formålet med begge er at styrke

risikoen på obligationsejerens vegne.

EU-landenes finansielle systemers evne

Det kan hjælpe et obligationsmarked

til at forebygge og modstå fremtidige

på vej og skabe ny vækst ved at nedsæt-

kriser. Det betyder højere kapitalkrav til

te risikoen for dem, der køber. Men i

de enkelte landes kreditinstitutter, men

et overophedet marked kan den lavere

også regler om corporate governance,

risiko føre til dumdristige investeringer

bestyrelsernes rolle, sammensætning,

– eller til at man ligefrem spekulerer

kompetencer mv.

imod den virksomhed, man har obligationer i, fordi man er forsikret mod tab.
CRR/CRD IV / [ˈse: ˈʔeə ˈʔeə / ˈse: ˈʔeə
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D

ˈde: ˈfɪə] Den fælles pakke Basel III,

Derivat / [deɐ̯iˈvæ:d] Et derivat er et finan-

der skal polstre verden mod fremtidige

sielt produkt, som var voldsomt populært

finanskriser, udmøntede sig i nogle

op til finanskrisens udbrud i 2008. Et

konkrete regler og direktiver i EU:

derivat er et værdipapir, hvis fremtidige

EU’s Kapitalkravsforordning (CRR) og

værdi følger prisudviklingen på et bagved-

det nyeste Kapitalkravsdirektiv (CRD).

liggende aktiv - fx en aktie. Køber du et
15

derivat, satser du på, at værdien af aktivet

to betydninger: European Banking

bliver mere værd end den aftalte købspris.

Authority stiftet i januar 2011 som en

Derivater har fået en del af skylden for

del af ESFS (European System of Finan-

finanskrisens udbrud. Således udtalte

cial Supervision). En af tre europæiske

Barack Obama i 2009 at Credit Default

tilsynsmyndigheder (se ESA – European

Swap og andre derivater ”have threatened

Supervisory Authorities), der vurderer og

the entire financial system”. I dag er man

rådgiver om risici og skrøbeligheder

mere bevidst om risikoen og bruger deri-

blandt Europas største og vigtigste

vater under mere regulerede former.

pengeinstitutter, med det mål at bi-

E
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drage til en fælles europæisk regelbog
for bankdrift. Den anden betydning
er Euro Banking Association, en brancheorganisation for banker og andre

EBA / [ˈʔe: ˈbe: ˈʔoe:] Hvis du møder

spillere i den europæiske finansverden

forkortelsen EBA i finansverdenen, er

siden 1985. Foreningens mere end

du nødt til at studere konteksten lidt

180 medlemmer drøfter og analyserer

nærmere for at forstå, hvad der menes.

trends og forandringer i de finansielle

Denne forkortelse dækker nemlig over

markeder.
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EIOPA (European Insurance and

EMV / [ˈʔe ˈʔem ’ve:] EMV står for

Occupational Pensions Authority) /

Europay, MasterCard og Visa, som var

[ʔeɪ’ɒpə] Den Europæiske Tilsynsmyn-

de tre kortselskaber, der oprindeligt

dighed for Forsikrings- og Arbejdsmar-

stiftede konsortiet EMVCo, der står for

kedspensionsordninger. En af EU’s tre

at specificere og udvikle standarderne

tilsynsmyndigheder (se ESA – European

for kortbaserede betalinger – herunder

Supervisory Authorities). Formålet med

for betalingsterminaler, hæveautoma-

EIOPA er at sikre stabiliteten, gennem-

ter, onlinebetalinger samt kontaktløse

sigtigheden og forbrugerbeskyttelsen

betalinger via kort og mobil.

inden for markeder og produkter, som
relaterer sig til forsikringer og pensio-

ESA (European Supervisory Authorities)

ner. Ved at formulere udkast og anbefa-

/ [ˈʔesə] I 2011 reviderede EU strukturen

linger til nye love samt skabe værktøjer

for sine finansielle tilsynsmyndigheder og

til at måle effekter og konsekvenser,

stiftede tre overordnede tilsynsmyndighe-

skal EIOPA være med til at sikre den

der: EBA – European Banking Authority,

frie konkurrence og afværge potentielle

ESMA – European Securities and Markets

nye finanskriser.

Authority og EIOPA – European Insurance and Occupational Pensions Authority.
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ESMA (European Securities and Markets

det og Realkreditforeningen, at samle

Authority) / [ˈʔe: ˈʔes ˈʔem ˈʔa:] Den

kræfterne i en ny samlet organisation.

Europæiske Værdipapir- og Markedstil-

FinansDanmark repræsenterer dermed

synsmyndighed. En af EU’s tre tilsynsmyn-

samtlige danske penge- og realkredi-

digheder (se ESA – European Supervisory

tinstitutter. Fusionen skal også styrke

Authorities). ESMA har til formål at øge

organisationens gennemslagskraft i

investorbeskyttelsen samt sikre stabiliteten

forhold til indflydelse på national og

i investeringsmarkedet. ESMA har også

international lovgivning.

ansvaret for tilsynet med ratingbureauer.
Finansforbundet / [fɪˈnansfʌˌbɔnəð]

(se Rating).

F
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Et fagforbund for alle ansatte i banker, sparekasser, realkreditinstitutter
og andre virksomheder som arbejder
inden for og med den finansielle

FinansDanmark / [fɪ’nans ‘dænmək]

sektor. Uanset hvilken jobfunktion du

I december 2016 besluttede de tre stør-

har i branchen, eller hvilken uddan-

ste interesseorganisationer i den danske

nelse du kommer med, vil vi arbejde

finanssektor: Finansrådet, Realkreditrå-

på at skabe de bedste rammer for dit
21

arbejdsliv. Ikke alene har vi forhandlet

den finansielle scene: Banker, realkredi-

en af landets bedste overenskomster. Vi

tinstitutter, betalingsformidlere, forsik-

kender også den finansielle sektor ind

ringsselskaber, pensionsselskaber m.fl.

og ud og kan derfor hjælpe dig med at

Finanstilsynet indgår i tæt samarbejde

få mest ud af din tid i finansverdenen.

med EU’s ESA.

Besøg os, og lær os bedre at kende på
finansforbundet.dk/finansk

Fintech / [ˈfɪntεg] Et begreb sammensat af ordene ”financial” og ”techno-

Finansrådet (se FinansDanmark)

logy”. Betegner et nyt møde mellem
finanssektoren og it-branchen, som i
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Finanstilsynet / [fɪ’nansˌtɪlsy:nəð]

disse år er i markant vækst og kaster et

Alle lande har en myndighed, der skal

væld af nye produkter og mindre start-

føre tilsyn med finansielle virksomhe-

up virksomheder af sig. Software-ba-

der. I Danmark har vi Finanstilsynet,

serede fintech- løsninger dækker fx

som hører under Erhvervs- og Vækstmi-

områder som investeringer, låneformer,

nisteriet. Siden 1988 har Finanstilsynet

betalinger og digitale identitetsløsnin-

været den samlede tilsynsmyndighed i

ger. Efterhånden har de større og mere

Danmark med ansvar for alle aktører på

etablerede virksomheder også fået øjne23

G

ne op for området, og mange banker
melder sig nu på banen som investorer
og teknologiudviklere.

Gearing / [’gi:rɪŋ] På samme måde
Futures / [ˈfju:tjʌs] Et finansielt pro-

som øvrige investeringer kan ’geares’

dukt som var populært før finanskrisen.

ved, at man som investor låner penge

Som navnet antyder, dækker det over

til at øge sin investering, kan man også

aftaler mellem to parter om fremtidige

måle en banks gearing ved at måle

handler. Parterne indgår en kontrakt

forholdet mellem bankens kapital og

om en handel til en fastlagt kurs på et

dens aktiver. Har banken flere aktiver

fastlagt tidspunkt i fremtiden. Aftalen

end kapitalgrundlag, er bankens aktiver

dækker typisk råvarer eller finansielle

at betragte som gearede. Basel III stiller

instrumenter som aktier eller obligatio-

nye krav til begrænsning af gearing

ner – ofte i en samlet pakke. Forskellen

i forhold til egenkapital samt krav til

på futures og option er, at en option

offentliggørelse af bankernes gearings-

giver ret til en handel, hvorimod futures

grad.

forpligter parterne til at opfylde aftalen.
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I

Hybrid kernekapital /

IDD / [ˈʔaɪ ’di: ’di:] Insurance Distri-

[hyˈbʁiðˈkæɐ̯ nəˌkabɪˌtæl] En del af ba-

bution Directive – EU’s forsikringsdi-

siskapitalen i en finansiel virksomhed.

stributionsdirektiv som forventes imple-

For at polstre et pengeinstituts basi-

menteret i Danmark i 2018. Direktivet

skapital kan man tilføre lånte penge

har til formål at øge forbrugerbeskyttel-

på særlige vilkår. Dette beløb bliver til

sen samt sikre lige konkurrencevilkår

hybrid kernekapital. Der må ikke være

for forskellige typer af forsikringsfor-

nogen risiko for, at lånet kan kræves

midlere. Et væsentligt krav i forbindelse

indfriet før tid. Det betyder, at den

med IDD er kravet om standardiserede

hybride kernekapital regnes som lige så

faktaark om skadesforsikringsprodukter.

sikker som den øvrige del af basiskapitalen. Den må dog maks. udgøre 50 %

InsurTech / [ʔɪn’ʃʊəˌtek] Sammensat

af basiskapitalen.

af ordene Insurance og Technology.
Med bølgen af fintech er der både sket
en udvikling i forhold til at gentænke
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traditionelle services og processer samt

myndighedernes side til størrelsen og

kommet en række nye teknologier til

fordelingen af de forskellige typer ka-

markedet. Denne tilgang og disse tek-

pital. Kapitalkravene til banker i EU er

nologier passer dog ikke kun på bank-

reguleret af Kapitalkravsforordningen

og betalingsprodukter, men også på

– CRR – og et af kravene er, at basiska-

forsikring. Især værktøjer som AI og ML

pitalen samlet set skal være på mindst

giver helt nye muligheder for at skabe

fem millioner euro. Ud over kapitalkrav

en ny generation af individualiserede

skal de finansielle institutioner også

forsikringsservices og -produkter.

leve op til skarpe likviditetskrav.

K
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KYC (Know Your Customer) /
[’keɪ ’waɪ ’si:] ”Kend din kunde” er
kravet til finansielle institutioner om at

Kapitalkrav / [kʌpɪ’tælˌkʁɒw]

identificere og verificere identiteten af

Da kapital er fundamentet for drift af

deres kunder – både privat- og erhvervs-

en finansiel virksomhed (se Basiskapital),

kunder. Den grundlæggende identifika-

ligger en væsentlig del af robusthe-

tion er en vigtig del af AML og anden

den i systemet i de krav, der stilles fra

svindelbekæmpelse. For at sikre god og
29

korrekt rådgivning dækker KYC typisk

sieringskilder. Kravet er med til at sikre

også information om en kundes øko-

kreditinstitutternes robusthed i tilfælde

nomiske situation, risikovillighed samt

af kriser på de finansielle markeder,

kundens grundlæggende viden om og

hvor adgangen til finansiering med ét

erfaring med finansielle produkter.

kan blive både vanskeligere og dyrere.

L
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M

Likviditetskrav / [lɪkvɪdɪˈte:dsˌʁɑw] De

ML (Machine Learning) / [ˈʔem ˈʔel]

seneste år er reguleringen af finans-

I traditionel statistik er det mennesker,

markedet blevet øget, og det medfører

der formulerer relationerne mellem

blandt andet større krav til likviditeten

data og udfald. I ML er det en compu-

og til kapitalen (se kapitalkrav). Kreditin-

ter, der både analyserer data og for-

stitutter skal ifølge EU’s kapitalkravsreg-

mulerer hypoteser om sammenhæng

ler have likvide midler til at modstå 30

mellem variabler, og som efterfølgende

dages intensivt likviditetsstress – reelt

tester disse hypoteser. Den løbende test

30 dage uden adgang til andre finan-

af egne hypoteser gør, at systemerne
31

løbende bliver dygtigere. ML giver

for forbrugsoverblik eller opsparings-

muligheder for helt nye, meget præcise

mål. Dette ser vi fx i Danmark med

og personaliserede analyser (helt ned

Lunar Way.

til det, man kalder ”segments of one”).
ML anvendes i stigende omfang i systemer til overvågning af fx kortsvindel.

N
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P
PSD2 (Payment Service Directive 2) /
[’pi: ˈʔes ’di: ’tu:] Det nye betalingsservicedirektiv fra EU er på mange må-

Neo-Banking / [’ni:əʊ ’bæŋkɪŋ] Hvor

der et af de mest interessante stykker

Challenger Banker søger at udfordre

lovgivning, der har ramt finanssektoren

selve bankdriften, fokuserer neo-ban-

i årevis. PSD2 har overordnet set til

ker alene på at udfordre brugeroplevel-

formål at øge konkurrence og innova-

sen gennem innovative og veldesignede

tion inden for finansielle services ved

mobile løsninger, der bygger på eksi-

at kræve, at bankerne skal åbne for

sterende bankers infrastruktur. Hertil

adgang til betalings- og informationsin-

kommer en række nye services fx inden

frastruktur for tredjeparter. Herudover
33

dækker PSD2 også en række øgede sik-

ratingbureauer spiller en central rolle

kerhedskrav i forbindelse med digitale

i forhold til stabiliteten af de finansiel-

betalinger.

le systemer, blev også disse underlagt

R
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tilsyn – dette foretages i EU af ESMA.
Realkreditrådet (se FinansDanmark)

Rating / [’reɪtɪŋ] Når det kommer til

RegTech / [’rek’tek] Sammensat af

vurdering af soliditet og risiko for fi-

ordene Regulation og Technology. I

nansielle institutter og produkter, taler

takt med øgede krav til compliance og

man ofte om rating. Denne vurdering

stigende omkostningerne ved at dri-

foretages som oftest af en af de tre store

ve finansiel virksomhed spirer der et

globale ratingbureauer: Standard &

marked op for teknologisk understøt-

Poor’s (S&P), Moody’s og Fitch Group,

telse af de nye regler og love. På samme

som samlet har en markedsandel på 95

måde som fintech og InsurTech ser også

% og dermed er de facto standarden

RegTech ud til at danne grundlag for

for kreditvurdering. Da man oven på

mange nye virksomheder og arbejds-

finanskrisen konkluderede, at disse

pladser.
35

REPO (Repurchase agreement) /

Robotics / [rɒ’bɒtɪks] Digitalise-

[ˈɹe:po] Et kortfristet lån, der kan sam-

ring og automatisering har stået på

menlignes med gamle dages pantelån.

dagsordenen i den finansielle verden

Man låner en sum penge i kortere tid

igennem mange år. Robotics er skrid-

mod at aflevere et pant. Ved REPO er

tet videre, hvor også mere komplekse

det dog ikke guldure eller smykker,

processer og simpel rådgivning bliver

man stiller i pant – men andre aktiver

håndteret af maskiner frem for menne-

som fx obligationer. Parterne aftaler,

sker. På samme måde som Apples Siri

hvornår og til hvilken pris låneren, der

og Amazons Alexa kan robotics-løsnin-

også er sælger, vil købe obligationer-

ger også være stemmestyrede. Robo-

ne tilbage. Lige som ved gamle dages

tics-løsninger overtager også i stigende

pantelån køber man sit aktiv tilbage

grad en række analyseopgaver – fx in-

for en lidt højere sum, end man fik i

den for investeringsrådgivning. Selvom

hænderne, da man lånte pengene. Det

robotics er avanceret teknologi, er der

er ”renterne” for lånet og modpartens

dog tale om simplere løsninger end AI.

fortjeneste. REPO kan være en mulighed for fx nystartede virksomheder, der
ikke har så høj kreditværdighed.
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S

Stresstest / [ˈsdʁεsˌtεsd] Hvordan sikrer man sig, at en bank er polstret mod
en krise? Man laver en stresstest, hvor

SIFI-banker / [ˈsi:fɪ ˈbaŋgʌ] Nogle ban-

man simulerer finanskrise. Testen er en

ker og realkreditinstitutter er systemisk

slags ”finansiel kriseøvelse”, som Euro-

vigtige, dvs. så vigtige for den nationale

pean Banking Authority (EBA) udsætter

økonomi, at de ikke må gå konkurs. De

vigtige banker for. Med udgangspunkt

kaldes SIFI-banker, hvilket står for “Syste-

i bankens regnskaber vurderer man

mically Important Financial Institution”.

robustheden ved en krisesituation. Det

I Danmark er SIFI- bankerne udpeget af

er med til at øge både tryghed og gen-

Finanstilsynet til at være Danske Bank,

nemsigtighed i de finansielle markeder.

Jyske Bank, Nykredit, DLR Kredit og
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Sydbank. Hvis en af disse kommer i krise,

Subprime / [ˈsʌˌpʁaɪm] Lån som gives

vil det true den økonomiske stabilitet

til boligejere med lav kreditværdighed.

i Danmark, og derfor vil staten gøre

”Prime” er en betegnelse for lånere,

meget for at hjælpe dem på ret kurs. Til

som man regner for gode betalere.

gengæld er disse banker underlagt øgede

Subprime (under prime) er lånere,

tilsyn, rådgivning og højere kapitalkrav.

hvor man regner det for mindre sand39

synligt, at de kan betale lånet tilbage,

Søjle I, II og III / [’zɔɪlə ˈʔed ’to: ɒʊ ’tʁe:]

og de får derfor boliglånet på dårligere

Basel III er en lovpakke der stiller nye

vilkår. På det amerikanske boligmar-

og strengere krav til finansielle institu-

ked blev der i årene op til finanskrisen

tioners robusthed. Disse krav er delt op

uddelt masser af disse underlødige lån.

i tre såkaldte søjler. Søjle I dækker kapi-

Så længe markedet var i vækst, blev

talkrav og likviditetskrav. Søjle II er en

den voksende gæld i husene opvejet af

udvidelse af kravene til tilsyn og review

de voksende huspriser. Da huspriserne

af risikostyring og kapitalplanlægning.

faldt og renten steg, medførte det en

Søjle III dækker kravene til offentliggø-

lang række tvangsauktioner. Mange

relse vedr. risiko og markedsdisciplin.

udenlandske banker – også danske –
havde investeret i puljer af amerikanske
subprime-lån, som pludselig viste sig
at være værdiløse. De fleste eksperter

T

er enige om, at subprime-lån var en af

Tilsynsdiamant / [ˈtelsy:nsdɪaˌmand] Når

de væsentligste årsager til finanskrisens

Finanstilsynet skal sætte rammen for den

udbrud i 2007/2008.

maksimale risiko danske pengeinstitutter
og realkreditinstitutter må påtage sig, kig-
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ger de på fem pejlemærker. Tilsammen

et aftalt tidspunkt. Valutaoption anven-

kaldes de fem pejlemærker for tilsynsdia-

des især ved store internationale hand-

manten (fordi en diamant er femkantet).

ler, hvor man vil reducere kursrisikoen.

Pejlemærkerne for pengeinstitutter er

Man betaler en præmie for at købe

bl.a. udlånsvækst og summen af store

optionen. Der kan også indgås options-

engagementer. For realkreditinstitutter

aftaler om andre værdier end valuta.

er pejlemærkerne blandt andet andelen
af afdragsfrie lån og den renterisiko, som
låntagerne løber.

V
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W
Whistleblower / [ˈweslˌblɔwə] En person, som afslører ulovlige, uærlige eller
uetiske aktiviteter i sin virksomhed. Efter

Valutaoption / [vaˈlu:taʔʌbˌɕo:n] En

finanskrisen har mange pengeinstitutter

slags kurssikring for valuta. Valutaopti-

valgt at oprette whistleblower-ordninger,

on giver ret – men ikke forpligtelse – til

der giver medarbejdere mulighed for

at købe eller sælge en aftalt mængde

at dele observationer eller bekymringer

valuta til en aftalt kurs (strikekurs) på

med en neutral part, typisk en advokat.
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Finanstilsynet har også en whistleblower- ordning for ansatte i finanssektoren,
hvor man anonymt kan indberette fx
overtrædelser af den finansielle regulering.

Er du stødt på nye finansk-danske
ord og koncepter, som du syne,
vi skal kende? Del med os på
interesse@finansforbundet.dk
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