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Abstrakt
Syftet med denna uppsats är att undersöka på vilket sätt faktorer som kreditrisk, riskaversivitet,

operativa  kostnader  samt  en  banks  relativa  storlek  påverkat  räntemarginalernas  utveckling  för

Sveriges fyra största banker (SHB, Swedbank, Nordea och SEB). Med stöd av tidigare modeller

inom området utvecklas en regressionsmodell av multipel linjär form som skattas med OLS. Utöver

den första,  banbrytande,  modellen  inom området  studeras  en  senare,  mer  utvecklad,  variant  av

samma modell som tar hänsyn till  fler potentiellt förklarande faktorer.  Studien är avgränsad till

perioden 2004-2013. Till följd av det ingår en tidsvariabel i hopp om att fånga eventuella effekter av

händelser som varit utmärkande för tiden när räntemarginalerna bestämdes. Resultatet tyder på att

bankernas operativa kostnader är den viktigaste pådrivaren för räntemarginalen i Sverige.
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1. Inledning
Detta inledande avsnitt avser att ge bakgrundsinformation om ämnet samt en ingående redogörelse

om  själva  begreppet  räntemarginal.  Detta  följs  av  en  presentation  av  studiens  syfte  och

problemformulering.

1.1 Bakgrund

Skillnaden  mellan  bankers  in-  och  utlåningsräntor,  deras  s.k.  räntemarginaler  kan,  i  viss  mån,

användas som indikatorer för den finansiella sektorns effektivitet som mellanhand i kanaliseringen

av kapital mellan sparare och investerare. Räntemarginalen anses ofta spegla kostnaden för denna

förmedling. Begreppet används därför ofta för att uttala sig om huruvuda bankernas räntenivåer

skall  betraktas  som  skäliga  eller  inte.  Stundtals  kritiseras  de  svenska  storbankerna  för  sina

räntemarginaler  som anses  vara  för  höga.  Bland annat  riktades  sådan kritik  från finansminister

Anders  Borg  under  våren  2012.  Den relativa  situationen  mellan  räntemarginaler  i  Sverige  och

euroområdet, som kan ses i bild 1, tycks emellerid inte visa på att räntemarginalerna i Sverige varit

så höga. Bilden visar genomsnittliga s.k. räntenettomarginaler, som beskrivs längre ned, för de två

marknaderna. Att med exakthet fastställa vad som ska anses som en för hög räntemarginal är förstås

en mycket svår uppgift. I t.ex. en jämförelse mellan olika marknader bör man rätta sig efter de

omständigheter  som  råder  på  den  marknad  man  vill  uttala  sig  om.  För  att  fastslå  om

räntemarginalen i ett land eller inom en banksektor är hög eller låg i relation till övriga marknader

bör man kunna urskilja de omständigheter som är av vikt för räntemarginalens utveckling.
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 Bild 1: Räntenettomarginaler i Sverige och Euroområdet



För samhällsnyttan bör givetvis finansiell förmedling bedrivas till så låga kostnader som möjligt.

Räntemarginalerna blir därför intressanta att studera i många avseenden. Inte minst inom analysen

av finansiell reglering och optimal tillväxt som, enligt traditionell teori, i grund och botten beror på

ackumuleringen av insatsfaktorer i produktionen samt teknisk utveckling. Den finansiella sektorns

roll i denna process ses vanligtvis som avgörande för den förstnämnda av dessa tillväxtkällor där

kapital  betraktas  som  en  väsentlig  insatsvara.  Inom  den  finansiella  regleringen  kan  höga

räntemarginaler ibland vara en baksida av skärpta krav beträffande kapitaltäckning och likviditet.

Samtidigt som det förmodas förhindra finansiella kriser  befarar man att finansiella intermediärer

höjer  sina  priser  och  räntemarginaler,  vilket  i  sin  tur  kan  kan  hämma  den  totala  tillväxten  i

produktionen (Riksbanken 2010).

Forskningen inom banksektorn de senaste 30 åren har till en viss omfattning koncentrerat sig på att

försöka förklara just räntemarginalernas storlek och den banbrytande metoden anses av många vara

den modell  som utvecklades av ekonomerna Ho och Saunders (1981).  Modellen föreslår att  en

banks räntemarginal har två huvudsakliga avgörande faktorer; konkurrenssituationen på marknaden

och  riskaversiviteten  hos  bankledningen.  Många  forskare  har  senare  byggt  ut  modellen  för  att

identifiera  ytterliggare  faktorer.  Bl  a   Maudos  och  Guevara  (2004)  vars   utbyggnad  beskrivs

utförligare nedan.

Denna studie kommer att fokusera på räntemarginalerna hos de fyra stora svenska bankerna d.v.s.

Handelsbanken,  Nordea,  SEB  och  Swedbank.  Dessa  banker  tar  emot  ungefär  80  procent  av

inlåningen från den svenska allmänheten (Bankföreningen 2008) och anses dominera den svenska

marknaden.

Innan vi går vidare följer en definition av själva begreppet räntemarginal. Det händer att svensk

litteratur och media ibland förväxlar denna marginal med engelska snarlika motsvarigheter. Därför

är en formell definition av uträkningen av den marginal som kommer att studeras under uppsatsen

motiverad.

1.2 Begreppet räntemarginal

Med  räntemarginal  menas  i  sverige  vanligtvis  ett  uttryck  för  den  nominella  skillnaden,  i

procenteneheter, mellan en bank eller finansiell institutions genomsnittliga in- och utlåningsränta.

Den engelska motsvarigheten för detta uttryck är 'net interest spread'. Räntemarginalen tar dock

ingen hänsyn till  förhållandet mellan bankens räntebärande tillgångar och skulder. En bank med
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stora skulder behöver alltså, trots hög räntemarginal, inte nödvändigtvis vara lönsam. Till följd av

detta blir räntemarginalen i många situationer ett ganska ointressant mått. Inte minst för den som är

intresserad av t.ex. en banks lönsamhet. 'Räntenettomarginal' (på engelska 'net interest margin') är

ett mått som lämpar sig bättre för den typen av ändamål. Det ger uttryck för skillnaden mellan den

finansiella  institutionens  ränteinkomster  och  ränteutgifter,  relativt  till  mängden  innehavande

räntebärnade tillgångar (De Santis et al., 2013).

Exempel: Banken lånade under en tidsperiod ut 1000 kronor till sina kunder. Under samma period

erhöll  man  70  kronor  i  ränteinkomster  och  betalade  ut  30  kronor  i  ränteavgifter.  Bankens

räntenettomarginal under tidsperioden var således (70kr-30kr)/1000kr = 4%.

Under denna studie är det just bankernas räntenettomarginaler vi har för avsikt att försöka förklara.

På många sätt är detta mått mer intressant då det ger en mer korrekt bild av bankens effektivitet  då

det mer alldagliga måttet räntemarginal inte tar hänsyn till att en banks räntebärande tillgångar och

inlånade  medel  kan  skilja  avsevärt  i  storlek.  Dessutom  har  måttet  tidigare  studerats  vid

återkommande  tillfällen  vilket  gör  att  tillgången  på  tidigare  studier  och  teoretiska  ramverk  är

betydligt  godare.  Det  tycks  emellertid  vara  vedertaget  i  Sverige  att  helt  enkelt  kalla

räntenettomarginalen  för  räntemarginal.  Något  motsägelsefullt  väljer  därför  även  jag  att  i

fortsättningen hänvisa till marginalen i fråga för räntemarginalen och ibland bara marginalen.

1.3 Syfte

Syftet  med  denna  uppsats  är  att  med  stöd  av  tidigare  modeller  inom  området  utveckla  en

regressionsmodell  av  multipel  linjär  form som kan förklara  hur  storleken  på  räntemarginaler  i

sverige utvecklas över tiden. Modellen kommer att skattas med 'ordinary least squares'-estimatorn.

Studien är avgränsad till att studera räntemarginalerna för de fyra största bankerna i Sverige under

perioden 2004-2013.
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2. Tidigare forskning och teori
Nedan följer en genomgång av några av de mest vedertagna modellerna vid försök att  förklara

avgörande faktorer bakom räntemarginalers rörelser. Under denna genomgång är, förutom att ge en

överblick av de tidigare relevanta studierna, även en viss förhoppning att överblicken kan hjälpa oss

finna  tänkbara  variabler för bankerna i Sverige som kan användas för att utforma en  lämplig

regressionsmodell.  Under  framställningen  av  detta  avsnitt  visade  sig  många  modeller  vara

utbyggnader av den ”ursprungliga” s.k. Ho & Saunders modellen. I vissa fall utbyggda för att lämpa

sig särskilt för just vissa marknader och kan därför inte tillämpas på svenska marknaden på ett

meningsfullt sätt. Därför har vissa, annars relativt väl använda, modeller medvetet plockats bort.

2.1 Ho & Saunders-modellen

Den förmodligen mest tillämpade modellen vid försök att förklara de avgörande faktorerna bakom

räntemarginalernas utveckling skapades av ekonomerna Ho och Saunders 1981. Den ursprungliga,

generella  modellen  tar  inte  någon hänsyn till  den marknad eller  det  land där  aktören (banken)

opererar.  Men  modellen  har  sedan  dess  både  utvidgats  och  anpassats  efter  marknadsspecifika,

bankspecifika och nationsspecifika förhållanden. (Dumičić & Ridzak 2012).

Nedan följer en kortfattad beskrivning av modellen som publicerades i en artikel av ekonomerna Ho

och Saunders (1981).

Modellen betraktar banken ur ett mikroperspektiv som en förmedlare mellan de som efterfrågar och

önskar tillhandahålla kapital. Banken antas sträva efter att maximera den förväntade nyttan från sin

s.k. förmögenhetsportfölj, eller om man så vill balansräkning,  W, som består av tre komponenter.

Den första är dess initiala, basförmögenhet (eget kapital),  Y. Den andra dess s.k. kreditnetto (net

credit inventory), I, som utgörs av skillnaden mellan marknadsvärdet av bankens utestående lån (L)

och insättningar i banken (D). Den tredje komponenten är bankens kortsiktiga penningnetto, C, som

utgörs av skillnaden mellan in- och utlåning på penningmarknaden. Givet att bankens kreditnetto

inte befinner sig på noll så finansieras detta av banken genom aktioner på denna marknad (d.v.s.

penningnettot, C, förändras i motsatt riktning). T.ex. ett positivt kreditnetto, d.v.s. större utlåning än

inlåning, finansieras alltså genom kortsiktiga lån på penningmarknaden. Sammanfattningsvis utgörs

förmögenhetsportföljen av ekvationen:

W = Y + I + C

I modellen antas banken vara passiv i sina beslut att skapa nya lån och acceptera nya insättningar.

Med  det  menar  man  att  banken  bestämmer  ”priset”  för  inlåning,  P
D
,
 
och  utlåning,  P

L
,  medan
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storleken på lån och insätttningar bestäms exogent. Dessa priser bestäms enligt följande:

P
L
  = p – b

P
D 

 = p + a

där p antas  vara  bankens uppfattning om det  "sanna"  priset,  eller  marknadspriset,  för  lån  eller

insättning och a och b är provisionsavgifter till banken för att tillhandahålla tjänsterna omedelbart.

Det  bör  noteras  här  att  "priserna"  är  uttryckta  i  monetära  enheter  och  blir  på  så  vis  omvänt

relaterade  till  lån-  och  insättningsavgifter.  D.v.s.  ett  högt  insättningspris  innebär  alltså  en  låg

insätttningsränta och ett lågt utlåningspris innebär hög utlångingsränta.

 

Sannolikheten  för  inflöde  och  utflöde  av  in-  och  utlåning  kan  påverkas  av  banken  genom att

manipulera avgifterna a och b. Genom att t.ex. höja b, stiger priset på lån, d.v.s. P
L 
faller (låneräntan

stiger) och efterfrågan på nya lån sjunker. Omvänt gäller att en höjning av a, avgiften för insättning,

följs av att  P
D 

stiger (insättningsräntan sjunker). Via manipulationen av storleken för avgifterna,

alltså priset för in- eller utlåning eller med andra ord räntemarginalen kan banken påverka inflödet

av nya lån och insättningar.

Modellen är en s.k. enperiodsmodell där banken fattar sina beslut om prisernas nivåer i början av

perioden och denna nivå förblir  till  periodens ut.  Lån- och insättningsansökningar kan däremot

anlända när som helst under perioden och dessa kan aldrig nekas av banken vars enda beslut fattas i

periodens början när räntemarginalen bestäms. Vidare antas lånen och insättningarna återbetalas i

slutet  av perioden. Detta innebär en ränterisk för banken i.o.m. den osäkerhet som följer  av att

storleken på insättning och utlåning kan variera under perioden samt tidpunkten för ankomsten av

dessa. Ränterisken kommer till följd av att om bankens kreditnetto inte är balanserat vid periodens

slut  kan  förändringar  av  räntan  på  den  kortsiktiga  penningmarknaden  medföra  kostnader  för

banken. Anta att en ny insättning görs i banken till en  långsiktig ränta vid en annan tidpunkt än en

motsvarande låneansökan. Detta innebär för banken att dessa tillgångar tillfälligt måste investeras i

den  kortsiktiga,  riskfria  räntan  på  penningmarknaden.  Detta  medför  alltså  en  risk  i  slutet  av

perioden när tillgångarna skall återinvesteras om den kortsiktiga räntan faller.

Det  problem  som  banken  ställs  inför  rent  beslutsmässigt  till  följd  av  dessa  transaktions-  och

ränterisker  blir  att  välja  den  nivå  på  insättnings-  och  låneavgifterna,  eller  marginalen  mellan

insättnings- och låneräntan (s = a + b), som förväntas maximera bankens nytta.  Innan bankens

nyttomaximeringsproblem studeras så introducerar vi  en utbyggnad av modellen.
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2.1.2 Maudos och Guevara's utbyggnad

Nedan följer en tämligen grundlig genomgång av den utbyggnad av Ho-Saunders-modellen som

Maudos och Guevara gjorde 2004. Förutom att genomgången ger en större inblick i tidigare viktiga

studier visar den sig även vara givande i processen att finna relevanta förklarande variabler. 

Den  enda  risk  banken  utsätts  för  enligt  Ho  och  Saunders  kommer  till  följd  av  att  lån  och

insättningar anländer ickesymmetriskt rent tidsmässigt. Maudos och Guevara (2004) utvecklade en

modell som utöver volatila räntenivåer även tar hänsyn till  kreditrisk, d.v.s. risken att låntagare

misslyckas med att betala tillbaka samt operativa kostnader. Effekten av dessa faktorer kommer,

som vi ska visa, i slutet av perioden. Bankens initiala förmögenhet Y
0
 utgörs av skillnaden mellan

totala  tillgångar  och  totala  skulder.  Tillgångarna  utgörs  i  sin  tur  av  lånen  (L
0
)  och  bankens

nettoposition på penningmarknaden (M
0
). Skulderna utgörs av insättningarna (D

0
). Bankens initiala

förmögenhet kan alltså uttryckas:

Y
0
 = L

0
 – D

0
 + M

0
 = I

0
 + M

0.

vi vet från Ho-Saunders-modellen att L - D utgör det s.k. kreditnettot, I. Operativa kostnader antas

vara en funktion av såväl storleken på lån som insättningar och introduceras nedan i modellen som

C(I). Vi  introducerar  även  ytterligare  två  stokastiska  variabler;  Z
L
 och  Z

M  
som tar  hänsyn  till

kreditrisk respektive ränterisk. Förmögenheten i slutet av perioden, Y
T
, blir med dessa tillbyggnader

av modellen:

Y
T
 = I

0
(1 + r

I
+ Z

I
) + M

0
(1 + r + Z

M
) – C(I

0 
)

= Y
0
(1 + r

Y
) + I

0
Z

I 
+ M

0
 Z

M
 – C(I

0
).

där  r
I
 är  den  förväntade  avkastningen  på  nettoutlåningen;  r

Y
 =  r

I  
(I

0
 /Y

0
)  +  r(M

0
 /Y

0
) är  den

genomsnittliga avkastningen från den initiala förmögenheten;  C(I
0
) är  de operativa kostnaderna,

som beror på D och L; slutligen Z
I
 = Z

L
(L

0
 /I

0
) + Z

D
(D

0
 /I

0
) representerar den genomsnittliga risken

till  följd  av  storleken på  nettoutlåningen.  De stokastiska  Z-variablerna  antar  alltså  värden  som

förväntas  stiga,  eller  påverka  förmögenheten  mer,  när  den  genomsnittliga  utlåningen  stiger.

Eftersom Z
D
 = 0 (insättningar antas inte medföra någon risk för banken) så får vi att Z

I
 = Z

L
(L

0
 /I

0
),

där  Z
L
 alltså är den kreditrisk banken möts av.  Z

M
 anger den ränterisk som kommer till följd av

volatiliteten på penningmarknaden och påverkar förmögenheten på samma sätt fast nu baserat på

bankens position på penningmarknaden.. Det antas här att  Z
L
 och Z

M
 är normalfördelade, d.v.s.  Z

L
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~N(0, σ
L

2), Z
M
 ~N(0, σ

M
2)), samt att kovariansen mellan dom är σ

LM
.

En andra ordningens Taylor-expansion kring den förväntade förmögenheten,  Y, ger ett uttryck för

den förväntade nyttan från förmögenheten i slutet av perioden:

EU(Y) = U(Y) + U'(Y)E(Y - Y ) + 1/2U′′(Y)E(Y - Y) 

Vi antar att nyttofunktioen är kontinuerligt differentierbar och att  U'  > 0 och U''< 0 (indikerar en

riskaversiv bank).

Vi  antar  vidare  att  sannolikheten  för  ankomster  av  nya  lån  och  insättningar  är  fullständigt

slumpmässiga (följer  en s.k.  Poisson process).   Sannolikheterna för  ankomster  av nya lån-  och

insättningsansökningar,  λ
L
 respektive  λ

D
 är, liksom de var i Ho-Saunders-modellen, funktioner av

räntemarginalen (a och b). Vi introducerar parametrarna α och β.

λ
D
 = α

D
 – β

D
a

λ
L
 = α

L
 – β

L
b

Sannolikheten att  nya  lån eller  insättningar  beviljas bestäms initialt  av nivån på parametern  α
D

respektive α
L
. Med högre räntemarginaler, a och b, sjunker sannolikheten för lån och insättningar i

en takt som bestäms av parametrarna β
L 
och β

D 
som kan sägas uppskatta elasticiteten för efterfrågan

på nya lån och insättningar.  För att  finna den nyttomaximerande förväntade förmögenhetsnivån

kräver det att avgifterna a* och b* sätts på en sådan nivå att

∂EU
∂a

( Y | a*, b*) = 0

och

∂EU
∂b

( Y | a*, b*) = 0

i  och  med  det  bestämms  optimala  nivåer  för  avgifterna  a  och  b  och  därmed  för  själva

räntemarginalen.  Enligt  Maudo's  och  Guevara's  utbyggnation  av  Ho-Saunders-modellen  får  vi

följande uttryck för räntemarginalen, s = a + b: 

s = 
1
2 [αD

βD
+

αL

βL ] + 
1
2 [

C ( L)

L
+

C (D)

D ] -

1
4

U ' ' (Ȳ )

U ' (Ȳ )
[(L+2L0)σL

2
+(L+D)βσM

2
+2(M 0−L)σLM ]
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Den fullständiga algebraiska härledningen av uttrycket ovan har  valts  att  lämnas utanför  denna

uppsats1. Det viktiga att ta vara på är att uttrycket kan säga oss vilka tänkbara faktorer som ligger

bakom räntemarginalens utveckling. Den hjälper oss därför att identifiera relevanta förklaranade

variabler att applicera på den svenska marknaden. 

Till  att  börja med antyder  det första  ledet  att  konkurrenssituationen på marknaden kan påverka

marginalen. Kvoterna α
D
/β

D
 och α

L
/β

L 
är i modellen ett uttryck för sannolikheten att banken möts av

nya lån- och insättningsansökningar. Med  α stiger sannolikheten och med β sjunker den. En bank

med  stark  position  på  marknaden  kan  rimligtvis  antas  få  in  relativt  fler  ansökningar.  Banken

förväntas då till följd av viss monopolkraft kunna höja "priset", d.v.s. räntemarginalen. Det andra

ledet indikerar att höga operativa kostnader, C, kräver högre marginaler. I det tredje ledet finner vi

bland uttrycket för absolut riskaversivitet -U″(Y)/U′(Y). Som nämndes tidigare hade vi att  U'  > 0

och U''< 0 som säger oss att den nytta banken erhåller till följd av ytterligare förmögenhet stiger

avtagande om det samtidigt innebär större risk, vilket innebär en riskaversiv bank (Arrow 1965).

Riskaversivitet innebär alltså enligt modellen högre räntemarginaler (kvoten U''/U' blir negativ). Vi

finner även ränterisk till följd av volatilitet på penningmarknaden (σ2
M,

) och kreditrisk (σ2
L
) till föjd

av låntagarnas eventuellt  bristfälliga förmåga att  betala tillbaka.  Båda påverkar räntemarginalen

positivt enligt modellen.

Många fler modeller har gjorts utöver de som gåtts igenom här. Många av de har också visat sig

finna likartade samband, t.ex. Allen som introducerade en modell som tog hänsyn till  kreditrisk

långt  tidigare  (Allen  1988)  och  Mcshane  & Sharpe  (1985)  som fokuserade  på  ränterisken  på

penningmarknaden. De två som ingående studerats under detta avsnitt valdes just till följd av att det

kan vara av intresse att dels studera den första banbrytande modellen och sedan en  modell som på

ett sammanfattande sätt inkorporerar senare studier och modeller. Vi tar nu med oss delar av Ho-

Saunders- och Manuel-Guevara-modellerna vid bildandet av vår regressionsmodell.

1 Den intresserade hänvisar jag att se Ho & Saunders (1981) samt Maudos och Guevara (2004).
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3. Empiri
Här  presenteras  och  motiveras  de  variabler  som  valts  att  ingå  i  undersökningen  samt  vilken

påverkan de förväntas ha på den beroende variabeln enligt de hypoteser som senare skall testas

under regressionen. Detta följs av deskriptiv statistik, en genomgång av datamaterialet och slutligen

presenteras själva regressionsmodellen.

3.1 Räntemarginalen

Den beroende variabeln räknas ut på samma sätt som den s.k. räntenettomarginalen som beskrevs

ovan. Utifrån bankernas årsredovisningar används följande ekvation:

räntenettomarginal = 
Räntenetto

bankens sammanlagda räntebärande tillgångar
∗100

I undersökningen används 40 observationer av denna marginal.  En för varje bank och år under

perioden 2004-2013. De uppgifter som krävdes för att räkna ut marginalen fanns alla att finnas i

bankernas årsredovisningar. Bankens sammanlagda räntebärande tillgångar var däremot inte helt

obesvärlig att räkna ut då det inte är en typisk redovisningspost i balansräkningen. Det går däremot

att  utläsa  att  posterna  'utlåning  till  allmänheten'  och  'utlåning  till  övriga  kreditinstitut'  tycks

dominera  de  räntebärande  tillgångarna  för  samtliga  banker.  Därför  används  dessa  poster  som

uppskattning av nämnaren i räntemarginalens ekvationen. 

För att mäta variabeln i procentenheter multipliceras den med hundra.

3.2 Bankspecifika variabler

Hit hör de faktorer som är direkt kopplade till själva bankerna och som de själva råder över. Datat

för  att  räkna  ut  dessa  variabler  har  till  följd  av  det  nästan  uteslutande  hämtats  från  de  40

årsredovisningar som samlats in.

3.2.1 Kreditrisk

Detta är den risk som följer av att  en låntagare eventuellt  misslyckas med att  betala tillbaka.  I

praktiken är denna risk naturligtvis omöjlig att räkna ut exakt då bankerna ibland har miljontals

låntagare. Men det går däremot att uppskatta den samlade risken som banken väljer att utsätta sig

för genom att uppskatta hur stor andel av bankens tillgångar som utgörs av potentiellt riskfyllda

krediter. En banks tillgångar består nästan uteslutande av krediter av olika slag men många bär

betydligt  lägre  risk  än  övriga.  Tex.  placeringar  i  statsskuldväxlar  och  och  tillgodohavanden  i

centralbanker. I linje med tidigare studier (Zhou & Wong 2008) räknar vi ut kreditrisken genom att
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bortse från krediter av detta slag och utgår istället från en enda post, 'utlåning till allmänheten' som

vi dividerar med summan av bankens totala tillgångar. Variabeln utgörs alltså av en kvot mellan noll

och ett.  Vi väljer  dock att  multiplicera den med hundra för att  kunna tyda koefficienten på ett

bekvämare sätt senare

Mot bakgrund av tidigare teori (Maudos Guevara 2004) förväntas en ökad kreditrisk ge upphov till

en högre räntemarginal. Eftersom att banken alltid har alternativet att placera sina medel i en riskfri

tillgång med lägre ränta så följer det sig naturligt att en viss premium krävs för att placera i en mer

riskfylld tillgång. Alternativhypotesen som testas under regressionen är alltså att ett det råder ett

positivt samband mellan kreditrisk och räntemarginalen.

3.2.2 Riskaversivitet

Med denna variabel försöker vi alltså fånga upp bankledningens riskaversivitet, d.v.s. deras ovilja

att acceptera investeringsalternativ med osäker utdelning. Ett liknande tillvägagångssätt används vid

uppskattningen av denna variabel som vid kreditrisk. Till följd av att riskaversivitet inte är en direkt

observerbar variabel så används s.k. proxyvariabler. Vid valet av denna proxy begrundades framför

allt två alternativ.

Det ena är kvoten mellan bankens eget kapital och totala tillgångar. Resonemanget är att en bank

vars eget  kapital  utgör  en relativt  liten andel  av skuldsidan på balansräkningen antas  vara mer

riskvillig då man valt  att  investera mycket  sett  till  de egna medlen (aktieägarnas medel).  Höga

värden på denna variabel innebär alltså att en relativt liten andel av tillgångarna finansieras av att

banken belånar sig vilket i sin tur kan tolkas som att bankens ledning är förhållandevis riskaversiv.

Riskaversivitet  medför  i  sin  tur  större  premier  för  att  acceptera  risk  och  med  det  högre

räntemarginaler.  Det  går  dock  att  vända  på  resonemanget.  Ett  mycket  litet  eget  kapital  skulle

rimligtvis  kunna få  bankledningen att  vilja  hålla  sig  borta  från  risk eftersom att  banken skulle

befinna sig i ett läge nära insolvens om värdet på riskfyllda tillgångar sjunker. Tidigare forskare

(Zhou & Wong 2008) har dock med viss framgång använt sig av denna proxy. Dock på en helt

annan  marknad  än  den  svenska.  Variabeln  skulle  dessutom  kunna  medföra  problem  med

endogenitet med tanke på att banken, som bestämmer räntemarginalen, i viss mån även har kontroll

över bankens egna kapital och tillgångar.  

Det andra alternativet som övervägdes var bankernas likviditetsreserv. Det är tänkbart att den kan

vara mer anpassad för den svenska bankmarknaden. Enligt finansinspektion skall banker i Sverige

regelbundet redovisa en s.k. likviditetsreserv. 4 §, kap. 1 i lagen om bank- och finansieringsrörelse

(2004:297) definieras likviditetsreserven som ”medel som hålls för att säkra institutets kortsiktiga
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betalningsförmåga”. Dessa medel är bankerna skyldiga att regelbundet rapportera. Det är däremot

inte föreskrivet exakt hur stor likviditetsreserven skall vara eller vad dessa medel bör investeras i

exakt.  I  en  viss  utsträckning  kan  med  andra  ord  de  som styr  bankerna  bestämma  själva  över

storleken på dessa reserver. Därför är det inte orimligt att tro att bankledningens riskaversivitet i nån

mån finns inkorporerad i den summa man valt att sätta undan för att säkerställa betalningsförmågan.

Trots att det inte finns någon vedertagen bestämmelse av vad som skall utgöra reserven så framgår

det från bankernas årsrapporter att den, i samtliga fall för de fyra storbankerna, till allra störst del

utgörs av kassa och tillgodohavanden i  centralbanker.  Utifrån det skapades en ny proxyvariabel

utgörandes av just kassa och medel i centralbanker dividerat med totala antalet tillgångar. Återigen

multiplicerad med hundra. En högre reserv innebär alltså en förhållandevis större riskaversivitet

från  bankledningen  och  därmed  större  räntemarginaler.  Endogenitetsproblem  skulle  kunna

förekomma även här eftersom att banken i viss mån styr över mängden likvida medel.

I valet mellan de två variablerna var utgångspunkten att resonera kring vad en banks eget kapital

normalt utgörs av för att till att börja med slå fast att det skiljer sig mot enbart likvida medel. De två

variablerna hade en låg korrelation på 0.251 vilket tyder på att de skiljer sig åt. De bör rimligtvis

också göra det då det egna kapitalet representerar en banks nettotillgångar. Där ingår likvida medel

men också många andra tillgångar av olika slag. Den risk man får anta att en bank försöker undvika

med ett högre eget kapital är risken att hamna på obestånd. Men att konstatera att ett lågt eget

kapital alltid är en följd av en riskaversiv bankledning vore som sagt inte helt rimligt utan kan

troligtvis bero på en mängd faktorer. Att däremot avsätta likvida medel görs förmodligen enbart av

den  anledningen  att  man  vill  säkerställa  betalningsförmågan.  Det  känns  rimligare  att  finna

bankledningens  inställning  till  risk  i  valet  av  storlek  på  denna  summa.  Därför  väljs

likviditetsreserven som proxyvariabel för riskaversivitet. Kort sagt utgörs denna av en kvot mellan

bankens likvida medel och dess tillgångar. 

Alternativhypotesen är alltså att det råder ett positivt samband mellan riskaversivitet, mätt som en

slags reservkvot, och räntemarginalen.

3.2.3 Operativa kostnader

Denna variabel mäter de kostnader banken behöver ligga ute med för att helt enkelt kunna bedriva

verksamheten.  Enligt  Maudos  och  Guevara  beror  de  operativa  kostnaderna  på  antalet  lån  och

insättningar som anländer till banken vilket är rimligt då en större verksamhet normalt sett kräver

större omkostnader. Stiger de operativa kostnaderna relativt till de tillgångar de ”genererar” får man

anta att banken på något sätt agerar. Att just räntemarginalen höjs är kanske inte en nödvändighet
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men  höga  operativa  kostnader  kan  svårligen  förväntas  minska  denne.  Därför  ingår  operativa

kostnader oberoende variablerna i modellen. Även denna har räknats ut som en kvot mellan noll och

ett genom att totala kostnader divideras med totala tillgångar och sedan multiplicerrats med hundra.

Alternativhypotesen  under  regressionen  är  att  högre  operativa  kostnader  följs  av  en  högre

räntemarginal. Även här skulle problem med endogenitet kunna föreligga. Då banken kan förmodas

ha viss kontroll över sina operativa kostnader. Men givet att banken vill upprätthålla en viss in- eller

utlåningsnivå, som den alltså styr via räntemarginalen, medföljer kostnader som den sannolikt inte

kan råda över fullt ut och därmed får acceptera.

3.2.4 Storlek 

Med storlek avses storleken på banken i förhållande till total utlåning. Det vi hoppas fånga upp är

eventuella fördelar i marknadskraft. Såväl Ho-Saunders-modellen som traditionell mikroteori tyder

på att marknadskraft ger en aktör möjligheten att sätta förhållandevis högre priser eller i vårat fall

en högre räntemarginal. 

Variabeln  mäts  på  den  totala  utlåningen  till  allmänheten.  Eftersom  att  det  är  effekten  av

marknadskraft  vi  framför  allt  försöker fånga görs  här ingen kvot  genom att  dividera med t.ex.

bankens tillgångar utan det är bankens opåverkade andel av totala utestående lån på marknaden,

med andra ord en slags proxy för marknadskraft, som vi hoppas skall kunna bidra med förklaring

till  modellen.  Vi  dividerar  här  bankernas  totala  utestående  lån  på  marknaden  med  samtliga

finansiella instituts, inte enbart de fyra stora bankernas, totala utlåning till allmänheten  i Sverige

(SCB  2015).  På  grund  av  stor  spridning  och  ett  till  synes  icke-linjärt  mönster  i

sambandsdiagrammet  (se  bilaga)  med  den  beroende  variabeln  har  den  naturliga  logaritmen  av

variabeln  valts  att  användas  i  regressionen.  Variabeln  förväntas  ha  ett  positivt  samband  med

räntemarginalen. Alternativhypotesen blir således att ett positivt förhållande råder mellan storleken,

eller utlåningsvolymen, och räntemarginalen

3.3 Marknadsspecifika faktorer

Hit hör variabler som är gemensamma för samtliga banker på marknaden vi undersöker.

3.3.1 Volatilitet på penningmarknaden

Enligt  Ho-Saunders-modellen  är  volatiliteten  på  penningmarknaden  en  av  de  viktigaste

bakgrundsfaktorerna  till  räntemarginalernas  rörelser.  Som  uppskattning  av  volatiliteten  på  den

svenska penningmarknaden användes den s.k. STIBOR-räntan som proxyvariabel. STIBOR-räntan

visar ett genomsnitt av de räntor som svenska banker lånar in och ut till varandra utan säkerhet och
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till  vissa löptider.  Något godtyckligt  valdes STIBOR-räntan för krediter  med en månads löptid.

Räntenoteringar  för  varje  vecka  åren  2004-2013 hämtades  från  Riksbankens arkiv (Riksbanken

2015) och variansen för varje år räknades ut genom att summera de veckovisa avvikelserna från

genomsnittet  (i  kvadrat)  för  varje  år  och  dividera  med  femtiotvå.  Denna  variabel  kräver  viss

vaksamhet eftersom att variansen för finansiella data ofta inte är normalfördelad, vilket är ett av

kraven för att OLS skall vara den bästa estimatorn. Tidigare studier har använt liknande variabler.

Bl.a. Dumičić & Ridzak (2012) som undersökte räntemarginaler i CEE-länderna. Där månadsvisa

avvikelser från genomsnittet användes. Däremot skattades inte modellen med OLS utan 'generalized

method of moments' (GMM).

3.3.2 Tid

Det  är  dock  mycket  troligt  att  det  finns  fler  externa  faktorer  som  påverkar  en  banks  val  av

räntemarginal.  För  att  undvika  en  situation  där  utelämnade  variabler  eventuellt  orsakar  icke-

väntevärdesriktiga koefficienter kommer därför en tidsvariabel att användas under förhoppning att

den kan fånga upp effekter från marknaden på räntemarginalen som var i kraft under varje enskillt

år mellan 2004 och 2013. Två variabler kommer att testas separat. Den första är en tidsvariabel som

kan fånga upp den eventuella trend som pågått från år 2004 till 2013. Den antar värden från 1 till 10

beroende av vilket år som observeras. 

Den andra variabeln är en tids-serie-dummy-variabel som har egenskapen att den ger utslaget 1 om

ett särskilt årtal gäller för en särskild observation och utfallet 0 om så inte är fallet. Variabeln har

valts att plockas in i hopp om att fånga upp utmärkande omvärldsfaktorer för åren 2004-2013. Det

behöver inte nödvändigtvis vara en trend. Det kan vara allt från volatila penningmarknader som

påverkat räntemarginalen eller huruvida det rådde finans- eller skuldkriser under ett år eller en viss

period o.s.v. Någon förväntan på koefficientens tecken, dvs positiv eller negativ går inte att bilda sig

i det här fallet då så många faktorer sannolikt är i görningen samtidigt och troligtvis varierar dessa

från år till år. Alternativhypotesen blir därför att tidsvariablerna på något sätt har en inverkan på

räntemarginalen. Positiv som negativ. En nackdel med dummyvariabln är att en hel del frihetsgrader

går åt vid bildandet av modellen. Förhoppningen är att det inte skall ställa till med allt för stora

problem trots att denna undersökning endast består av 40 observationer.
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3.4 Deskriptiv Statistik

I tabell 1 nedan följer en sammanfattning av variablerna bestående av olika statistiska mått.

Tabell 1: Deskriptiv statistik för samtliga variabler

Variabel N Mean St.Avv. Min Median Max

Marginal 40 1,4152 0,2144 1,0110 1,3965 1,9311

Op.Kostn. 40 0,9401 0,2013 0,6128 0,9704 1,3314

Kred.risk 40 60,5500 8,7500 45,5300 61,9200 71,9200

Riskavers.  40 3,1420 3,2640 0,2680 1,6930 13,4470

LogStorlek 40 -1,0367 0,3413 -1,4257 -1,1470 -0,3580

Volatilitet 40 0,1450 0,1271 0,0012 0,1064 0,3925

Tid 40 5,5000 2,9090 1,0000 5,5000 10,0000

2013 40 0,1000 0,3038 0,0000 0,0000 1,0000

2012 40 0,1000 0,3038 0,0000 0,0000 1,0000

2011 40 0,1000 0,3038 0,0000 0,0000 1,0000

2010 40 0,1000 0,3038 0,0000 0,0000 1,0000

2009 40 0,1000 0,3038 0,0000 0,0000 1,0000

2008 40 0,1000 0,3038 0,0000 0,0000 1,0000

2007 40 0,1000 0,3038 0,0000 0,0000 1,0000

2006 40 0,1000 0,3038 0,0000 0,0000 1,0000

2005 40 0,1000 0,3038 0,0000 0,0000 1,0000

2004 40 0,1000 0,3038 0,0000 0,0000 1,0000

Vi ser att den beroende variabeln, räntemarginalen, har ett medelvärde på 1,42. Högsta och minsta

värde är 1,011 respektive 1,931 vilket spontant känns som en låg spridning med tanke på att vi

studerar  en  tio-årspersiod.  Variablerna  för  operativa  kostnader,  kreditrisk  och  riskaversivitet  är

uttryckta i procentenheter. Det innebär t.ex. att riskaversiviteten, mätt som likviditetsreserven för

bankerna har ett medelvärde på 3,142%. Tidsvariablerna är dummyvariabler och kan endast anta

värden  mellan  noll  och  ett.  Den  logaritmerade  variabelns  medelvärde  uttrycks  däremot  inte  i

procent  utan  visar  ett  medelvärde  av  observationernas  logaritmerade  värden.  Volatilitet  på

penningmarknaden är uttryckt som variansen av de veckovisa räntenoteringarna.
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3.5 Data

Datats ursprungskälla för denna undersökning är bankernas årsredovisningar för de 10 år som är av

intresse. Totalt samlades 40 årsredovisningar in. För att finna värden på variablerna av intresse har

det dock i samtliga fall varit nödvändigt att göra manuella uträkningar utifrån nyckeltalen som var

presenterade i redovisningarna. Alla gånger har det inte varit möjligt att räkna ut exakt det värde

som modellen önskar. Ofta på grund av att bankerna inte har samma rutiner vid presentationen av

vissa  nyckeltal,  t.ex.  likviditetsreserven.  Då  har  någon  typ  av  uppskattning  av  värdet  varit

nödvändig och utmaningen vanligtvis legat i att finna rätt komponenter som presenteras enhetligt av

samtliga fyra banker.

3.6 Regressionsmodell

Regressionsmodellerna som kommer att utföras ser ut enligt följande:

Modell 1: RNM
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där:

RNM
it
 = Räntemarginalen

OpExp
it 
 = Bankens operativa kostnader

KredRisk
it
 = Risken förknippad med inställd återbetalning av lån

RiskAv 
it
 = Bankledningen riskaversivitet

LogStorlek
it
 = Storleken på bankens utlåningsverksamhet i förhållande till marknaden

Volat
t
 = Volatiliteten på penningmarknaden. Skiljer sig från år till år. Samma för samtliga banker.

Tid
t
 = Tidstrend för räntemarginalen
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D
itj
 = Vilket år observerades räntemarginalen

ε
it 
= Modellens slumpterm

Där indexet i representerar vilken av de fyra storbankerna som mäts och indexet t vilket årtal som

mäts.  Slumptermen  ε
it
 antas  vara  normalfördelad  med  ett  väntevärde  på  noll.  Värdet  på

betakoefficienterna är vad regressionen framför allt har i uppgift att försöka förklara då det säger

hur mycket och i vilken rikting de oberoende variablerna påverkar räntemarginalen.
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4. Resultat
Under utvärderingen av resultatet  används en signifikansnivå på fem procent vilket  noteras vid

variabelns namn med en asterisk ('*').  Skulle  variabeln uppfylla  signifikansnivån på en procent

noteras '**' vid variabelns namn. Två modeller testas där skillnaden mellan de två är att i den senare

används dummy-variabeln för tid. Den senare används som slutgiltig modell men då det kan vara av

intresse att studera en eventuell tidstrend väljer jag att presentera båda.

De tabeller med regressionsresultat som presenteras i den här sektionen utgår från de tabeller som

framställts via Minitab. Här kommer de mest relevanta nyckeltalen för variablernas signifikans och

väntevärdesriktighet  att  presenteras,  såsom  p-värden,  VIF  o.s.v.  Fullständiga  tabeller  finns

tillgängliga som bilagor.

Tolkningen  av  värdet  på  koefficienterna  för  de  kontinuerliga,  ej  logaritmerade  oberoende

variablerna,  är  att  en  ökning  på  en  procentenhet  av  variabeln  i  fråga  leder  till  en  förväntad

förändring av räntemarginalen- även denna uttrycks i procent- motsvarande värdet på koefficienten.

Givet att övriga variabler hålls konstanta. Detta gäller för samtliga variabler då de är uträknade

utifrån  kvoter  mellan  noll  och  ett  som  sedan  multiplicerats  med  hundra.  Dummyvariablernas

koefficienter kan tolkas som att en enhets ökning, eller ett skift från referensvariabeln som är årtalet

2004, resulterar i en förväntad påverkan av marginalen motsvarande värdet på koefficienten.

4.1 Regressioner

I tabell 2 nedan följer de resultat som tillkom av att en regression utfördes på variablerna i modell 1.

Tabbel 2: Modell 1.

Variabel Intercept Standardfel T-värde P-värde VIF

Constant 1,0180 0,21500 4,74000 0,00000

Op.Kostn.**   0,5860 0,1160 5,0700 0,0000 1,5100

Kred.risk** 0,0070 0,0024 2,9400 0,0060 1,2000

LogStorlek**    0,5244 0,0612 8,5700 0,0000 1,2100

Riskaversivitet**   0,0344 0,0094 3,6700 0,0010 2,6000

Volatilitet 0,0660 0,1660 0,4000 0,6920 1,2500

Tid* -0,0274 0,0101 -2,7100 0,0110 2,4100

R-sq: 74,21% R-sq(adj): 
69,52%

N = 40
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Variabeln för volatilitet  visade sig inte vara signifikant.  Det  skulle  kunna bero på att  variabeln

variansen  för  marknadsräntor  inte  följer  en  normalfördelning.  Övriga  variabler  är  däremot

signifikanta med förväntade tecken framför sig och en justerad förklaringsgrad på 69,52% får anses

vara bättre än förväntat. 

Till  följd  av misstanken om att  variabeln  'volatilitet'  inte  är  normalfördelad  övervägdes  om att

använda  en  annan  estimator  än  OLS som tillåter  residualer  att  inte  följa  en  normalfördelning.

Troligtvis skulle det vara bästa alternativet men p.g.a. begränsat tidsutrymme valdes att fortsätta

genomföra regressionen med OLS. Men eftersom att OLS kräver normailserade residualer väljs

volatilitetsvariabeln bort fortsättningsvis. Nedan följer samma regression utan 'volatilitet'. Följden

blir att justerade förklaringsgraden stiger något.

Tabbel 3: Modell 1 utan 'volatilitet'

Variabel Intercept Standardfel T-värde P-värde VIF

Constant 1,02400 0,21200 4,84000 0,00000

Op.Kostn.**    0,5840 0,1140 5,1200 0,0000 1,5000

Kred.risk** 0,0071 0,0023 3,0600 0,0040 1,1800

LogStorlek**       0,5254 0,0604 8,7100 0,0000 1,2100

Riskaversivitet**   0,0330 0,0085 3,8700 0,0000 2,2100

Tid** -0,0268 0,0099 -2,7100 0,0100 2,3500

R-sq: 74,09% R-sq(adj): 
70,28%

N = 40

4.1.1 Slutgiltig regression

Tidstrendvariabeln  menar  på  att  räntemarginalerna  i  genomsnitt  har  sjunkit  med  0,0268

procentenheter  varje  år  fr.o.m  2004  till  2013.  Publicerad  statistik  över  genomsnittliga

räntemarginaler i Sverige visar dock på att nivåerna varit tämligen svajande under åren vilket gör att

ett  mått  på enbart  trend kanske inte  är det  intressantaste  att  studera.  Därför valdes en dummy-

variabel ut istället för den slutgiltiga regressionen som alltså blir modell 2. Trots att en dummy-

variabel  förbrukar  många  frihetsgrader  och  att  studien  endast  använder  40  observationer  är

förhoppningen att den kan ge en mer talande bild än trend om räntemarginalens utveckling och dess

påverkan av externa krafter under de perioder som rådigt. Referensåret är 2004.

Resultaten från den regression av modell 2 följer nedan i tabell 3.
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Tabbel 4: Modell 2.

Variabel Intercept Standardfel T-värde P-värde VIF

Constant 1,15000 0,21900 5,26000 0,00000

Op.Kostn.**    0,5340 0,1140 4,6700 0,0000 1,6200

Kred.risk** 0,0069 0,0023 2,9700 0,0060 1,2600

LogStorlek**        0,5229 0,0591 8,8400 0,0000 1,2400

Riskaversivitet**   0,0377 0,0102 3,3200 0,0030 3,3500

2013** -0,3420 0,1070 -3,2000 0,0040 3,2100

2012** -0,3690 0,1090 -3,3900 0,0020 3,3300

2011* -0,2560 0,1050 -2,4300 0,0220 3,1200

2010* -0,2239 0,0851 -2,6300 0,0140 2,0400

2009 -0,1703 0,0833 -2,0400 0,0510 1,9500

2008* -0,2115 0,0855 -2,4800 0,0200 2,0500

2007** -0,2821 0,0838 -3,3700 0,0020 1,9700

2006* -0,2187 0,0818 -2,6700 0,0130 1,8800

2005 -0,1226 0,0813 -1,5100 0,1430 1,8600

R-sq: 81,44% R-sq(adj): 
72,16%

N = 40

Dummy-variabeln  förändrar  resultatet  något.  Samtliga  variabler  förutom  två  dummy-variabler

bidrar med signifikant förklaring till räntemarginalens variation vilket gör att vi kan förkasta de

nollhypotser  som  gjorde  gällande  att  något  samband  inte  rådde  mellan  den  beroende  och  de

oberoende variablerna. Dummy-variablerna får på det stora hela anses vara så pass signifikanta att

de bidrar med meningsfull information trots att två inte visade sig vara signifikanta på fem procents

nivå. Den justerade förklaringsgraden stiger även från 70,28% till 72,16%. vilket är en bra bit högre

än förväntat innan undersökningen utfördes. Innebörden av förklaringsgraden är att de oberoende

variablerna bidrar med att förklara 72,16% av variationen i räntemarginalen från år till år. Samtliga

kontinuerliga variabler har dessutom ”rätt tecken”.  

4.2 Validitet

Nedan följer en kort utredning över de problem med multikollinjäritet och heteroskedasticitet som 

modellen kan tänkas bära på.

4.2.1 Multikollinjäriet

Detta  är  ett  problem  som  uppstår  till  följd  av  att  det  finns  linjära  samband  inom  matrisen
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innehållandes  de  förklarande  variablerna.  Med  andra  ord  korrelerar  två  eller  fler  oberoende

variabler  med varandra  i  för  hög utsträckning.  Följden av hög korrelationen mellan  oberoende

variabler blir att vi inte kan tolka deras koefficienter på ett så precist sätt som man skulle önska.

Tolkningen av en koefficient är normalt att en enhets förändring i variabeln leder till en föränding

av den oberoende variabeln motsvarande värdet av koefficienten givet att övriga koefficienter hålles

konstanta.  Finns  det  ytterligare  variabler  som korrelerar  med  denna  variabel  leder  det  till   en

ofullständig  utvärdering  eftersom  att  variabler  som  korrelerar  med  varandra  inte  kan  hållas

konstanta medan vi förändrar den andra (Greene 2012, sid. 129).

Som vi kan utläsa utifrån tabell 4 så antyder inte de presenterade VIF-värdena på att någon variabel

korrelerar med en annan på ett problematiskt sätt. Inget av VIF-värdena överstiger 4 och då den

relativt vedertagna tumregeln säger att VIF indikerar problem först när värdena överstiger 10, så

kan vi troligtvis känna oss nöjda med dessa värden.

För att undersöka noggrannare presenteras även en korrelationsmatris för de oberoende variablerna

(dummy-variabeln  ingår  inte).  Ett  perfekt  positivt  samband medför  ett  korrelationsvärde  på ett,

perfekta negativa samband medför värdet minus ett och vid inget samband värdet noll.

Tabbel 4: Korrelationsmatris

Variabel  Riskaversivitet Op.Kostn. Kreditrisk

Op.Kostn. -0,3520

Kreditrisk 0,0620 -0,2370

LogStorlek -0,2040 -0,1770 -0,1920

Som det går att utläsa råder det en viss korrelation mellan variablerna. Den största korrelationen är

den mellan operativa kostnader och variabeln för riskaversivitet på -0,352. I de flesta fallen är den

dock  låg  och nära  värdet  noll  som innebär  att  ingen  korrelation  råder.  På  det  stora  hela  görs

bedömningen att inga åtgärder mot multikollinjäritet är nödvändiga att tillta.

4.2.2 Heteroskedasticitet

Problem  med  heteroskedasticitet  uppstår  när  slumptermen  inte  är  konstant  för  samtliga

observationer. Följden blir att ordinary least squares, som vi använt oss utav här inte längre är den

estimator  som  resulterar  till  lägst  varians.  Däremot  innebär  inte  heteroskedasticitet  att  de

uppskattade  koefficienterna  inte  längre  är  väntevärdesriktiga  (Greene  2012,  sid.  297).

Heteroskedasticitet är vanligt vid s.k. cross sectional data, vilket denna studie använder sig av.
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Undersökningen om residualernas varians är konstant från en observation till en annan inleds med

att studera en s.k. residualplot som finns illustrerad i Bild 2 nedan där residualerna ställts upp mot

regressionslinjens skattade värden av den beroende variabeln.

Synbarligen tycks inte residualernas spridning uppträda efter något extremt systematiskt mönster.

Möjligtvis att spridningen i viss mån tycks sjunka i  samband med att de skattade värdena stiger. Ett

White test utfördes där en nollhypotes som påstår att datamaterialet är homoskedastiskt testas mot

alternativet, d.v.s. heteroskedasticitet.

Datamaterialet  genererade  en  teststatistika  med  ett  P-värde  på  0,4256.  Det  innebär  att  under

förutsättningen att nollhypotesen stämmer är sannolikheten att statistikan skall anta det värde den

gjorde eller lägre lika med 0,4256. Detta bedöms vara inom normal varians och därför förkastas inte

nollhypotesen (En fullständigare redovisning återfinns som bilaga). Den slutliga bedömningen blir

att modellen inte behöver åtgärdas mot heteroskedasticitet.
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5. Diskussion
Utifrån resultatet kan man konstatera att det finns statistiska samband mellan räntemarginalen och

variablerna operativa kostnader, kreditrisk, riskaversiviet och bankstorlek. Alla fyra har en positiv

inverkan på räntemarginalen vilket är i linje med teorin. Eventuella problem med multikollinjäritet

och heteroskedasticiet bedöms inte vara så pass allvarliga att meningsfulla tolkningar inte kan göras

utifrån resultatet. Till stor del uppnås därmed syftet med denna studie. Avslutningsvis diskuteras här

det relevanta som går att utläsa av regressionen samtidigt som förslag tillförbättringar föreslås.

Vi  kan  utläsa  att  operativa  kostnader  tycks  vara  den  variabel  som  allra  mest  driver

räntemarginalernas utveckling. En procents ökning innebär enligt regressionen en ökning på drygt

en halv procentenhet av räntemarginalen. Detta är i linje med tidigare studier på andra marknader

(Nazzar et al. 2014). Att marginalen är så pass känslig för förändringar i denna variabel kan nog

upplevas som aningen bekymmersamt.  Studien är begränsad över tiden 2004 till  2013 och med

tanke på att  framtiden ändå är oviss kanske inte ökningar av bankers operativa kostnader är så

osannolika. Som det går att utläsa från tabell 1 så utgör dock de operativa kostnaderna en väldigt

liten del av en banks totala tillgångar då variabeln har ett medelvärde på drygt 0,9 procent och en

standardavvikelse på 0,2013. Ökningar  av variabeln med en hel  procentenhet  är  därför troligen

mycket sällsynt i praktiken.

Variabeln  kreditrisk  som  hade  ett  medelvärde  på  60,55%  mätt  som  utlåning  till  allmänheten

dividerat  med  totala  tillgångar  visar  sig  bidra  till  räntemarginalen  på  ett  blygsammare  sätt  än

förväntat. Vid en procents ökning stiger marginalen endast med 0,0069%. Trots att räntemarginalen

själv hade ett medelvärde på "endast" 1,4152% förväntades, med tankte på kreditriskens till synes

stora roll i teoretiska modeller inom området, det positiva sambandet vara starkare. Men även om

bidraget från en procentenhets ökning i variabeln inte är så stort så är det förmodligen ändå en

viktig bakgrundsfaktor bakom marginalens rörelse. Samtliga variabler är framräknade som procent

och  kreditrisken  är  rent  numerärt  den  överlägset  största.  Med  tanke  på  att  variabeln,  enligt

datamaterialet,  varierar  en  hel  del  med  en  standardavvikelse  på  8,75  och  en  högsta  respektive

minsta observation på 45,53% och 71,92%, så får man nog förmoda att variabeln ändå utgör en

viktig del av förklaringen bakom marginalens rörelser.

Proxyvariabeln för riskaversivitet, som i resultatet ovan visserligen visade sig bidra med en hel del

samband,  kräver  vidare  diskution.  Den  proxy  som  slutligen  valdes  att  användas  var  alltså

tillgodohavanden  i  centralbanker  som  enligt  samtliga  årsrapporter  var  den  största  posten  i

redovisningen av likviditetsreserven. Det bekymmersamma med variabeln är att det är svårt att veta
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om det verkligen enbart är bankledningens riskaversivitet som ligger bakom den mängd medel man

väljer att sätta undan hos centralbanker. Man kan tänka sig att det kan finnas något annat som styr

detta val. Kanske opererar banken i fråga på en förhållandevis volatil penningmarknad vilket gör att

man gärna placerar  större  mängder  tillgodohavanden i  säkrare alternativ,  t.ex.  i  en centralbank.

Beslutat grundar sig visserligen fortfarande på risk men det vore i sådana fall snarare förhållandena

på marknaden än bankledningens inställning till risken som ligger till grund för beslutet. Under den

inledande delen av denna studie nämndes även att man inom den finansiella regleringen befarar att

skärpta krav på likviditet kan leda till att banker väljer att höja räntemarginalen. Det skulle kunna

vara  så  enkelt  att  det  positiva  sambandet  vi  ser  endast  är  bankernas  reaktion  på  skärpta  krav.

Samtliga  fyra  banker  opererar  dock  under  samma  förhållanden  och  kraven  beträffande  just

likviditetsreserven har veterligen inte skärpts under perioden 2004-2013.

Variabeln storlek som räknats ut genom att logaritmera posten 'utlåning till allmänheten' dividerat

med  den  totala  utlåningen  på  marknaden  av  samtliga  kreditinstitut  visade  sig  visserligen  vara

signifikant  men  bidrar  ytterst  lite  till  förklaringen  bakom  marginalens  rörelser.  Den  har  en

koefficient  på  0.5229  men  på  grund  av  logaritmeringen  blir  tolkningen  den  att  en  procents

förändring av variabeln, i sin ursrungliga form, leder till en effekt på den oberoende variabeln som

motsvarar värdet på koefficienten dividerat med hundra. Det vill säga endast 0,0052. 

Dummy-variabeln för tid var enligt regressionen i stort sett signifikant och det som visar sig vara

intressant med dem är att den negativa effekt de har på räntemarginalen tycks bli större ju längre

fram i tiden vi kommer. Det är som tidigare nämnts rimligt att tro att effekten inte kommer från

variabler som är direkt kopplade till banken. Förhoppningen är att variabeln har lyckats fånga upp

effekter som bottnar i t.ex. räntevolatilitet under året eller att det rådde t.ex. skuld- eller finanskriser

under en viss period eller i stort sett alla tänkbara externa effekter som påverkat bankernas val av

räntemarginaler.  Vi  kan  dock  inte  uttala  oss  om vilka  dessa  variabler  kan  tänkas  vara  på  ett

meningsfullt sätt. Tids-dummy-variablerna är emellertid signifikanta och fångar därmed i viss mån

upp den effekt som ett visst tillfälle i tiden har på marginalen. Likväl känns det lite tråkigt att de inte

ger något svar på varifrån effekten kommer exakt. Detta är förmodligen den del av studien där

uttrymmet till förbättringar och utbyggnad av fler variabler är som störst. 

5.1 Förslag till vidare forskning

De  största  bristerna  med  ovanstående  modell  är  att  den  inte  kan  förklara  var  effekten  från

tidsserievariablerna  har  sitt  ursprung  samt  att  variabeln  för  volatilitet  på  penningmarknaden

medförde sådana problem att den togs bort. Utifrån det kan man egentligen omedelbart konstatera
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att  modellen  inte  är  den  optimala  för  att  ge  svar  på  vilka  faktorer  som  ligger  bakom

räntemarginalernas rörelser i Sverige. Tidsseriedummyn valdes bland annat att plockas med för att

stävja de problem som mycket väl hade kunnat uppstå i samband med utelämnade variabler. De

värden som koefficienterna visar på för varje enskillt år är egentligen av marginellt intresse. En mer

omfattande undersökning, bestående av fler observationer, av paneldataform och skattad med en

estimator som tillåter residualer från finsiella data att inte vara normalfördelade skulle förmodligen

ge bättre svar på denna studies frågeställning. Det tillsammans med tillgång till fler databaser för

uträkning av bl.a. volatilitet på den korta penningmarknaden skulle sannolikt resultera i en studie

som kan ge både fler och tydligare svar.
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6. Appendix

Bild 3: Spridningsdiagram över variabeln Utlåning allmänheten mot
Räntemarginalen

Bilaga 1 – Fullständig slutgiltig regression av modell 2 - Minitab

Tabell 5: Variansanalys

Source        DF   Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value

Regression    13  1,46020  0,11232     8,77    0,000

  Op.Exp%      1  0,27914  0,27914    21,81    0,000

  Kredrisk%    1  0,11317  0,11317     8,84    0,006

  c117logged   1  1,00101  1,00101    78,20    0,000

  LikvRes%     1  0,14078  0,14078    11,00    0,003

  2013         1  0,13110  0,13110    10,24    0,004

  2012         1  0,14728  0,14728    11,51    0,002

  2011         1  0,07545  0,07545     5,89    0,022

  2010         1  0,08864  0,08864     6,92    0,014

  2009         1  0,05343  0,05343     4,17    0,051

  2008         1  0,07843  0,07843     6,13    0,020

  2007         1  0,14511  0,14511    11,34    0,002

  2006         1  0,09146  0,09146     7,14    0,013
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  2005         1  0,02914  0,02914     2,28    0,143

Error         26  0,33283  0,01280

Total         39  1,79303

Tabell 6: Förklaringsgrad

       S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred)

0,113142  81,44%     72,16%      57,35%

Tabell 7: Koefficienter

Term           Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF

Constant      1,150    0,219     5,26    0,000

Op.Exp%       0,534    0,114     4,67    0,000  1,62

Kredrisk%   0,00692  0,00233     2,97    0,006  1,26

c117logged   0,5229   0,0591     8,84    0,000  1,24

LikvRes%     0,0337   0,0102     3,32    0,003  3,35

2013

  1          -0,342    0,107    -3,20    0,004  3,21

2012

  1          -0,369    0,109    -3,39    0,002  3,33

2011

  1          -0,256    0,105    -2,43    0,022  3,12

2010

  1         -0,2239   0,0851    -2,63    0,014  2,04

2009

  1         -0,1703   0,0833    -2,04    0,051  1,95

2008

  1         -0,2115   0,0855    -2,48    0,020  2,05

2007

  1         -0,2821   0,0838    -3,37    0,002  1,97

2006

  1         -0,2187   0,0818    -2,67    0,013  1,88

2005

  1         -0,1226   0,0813    -1,51    0,143  1,86
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