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Dagsorden

• Velfungerende finansielle markeder

 … gavner både virksomheder og husholdninger, men er ikke en selvfølge.

• Kapitalmarkedsunionen

 … er et europæisk initiativ til at udbygge finansielle markeder. Hvad betyder det for Danmark?

• Investeringsfonde i Danmark

 … kan bidrage til kapitalformidlingen og er generelt i vækst, men pas på nye risici.

• Kort om provisioner

 … et tilsynsmæssigt fokusområde.
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Hvorfor er finansielle markeder et strategisk indsatsområde?

• Efficient allokering af kapital og risici bidrager til økonomisk vækst, 

beskæftigelse og familiers mulighed for at stabilisere deres forbrug.

• Penge- og realkreditinstitutter fylder meget i EU og Danmark.

BNP

USA

EU
Kreditinstitutter
291 pct. af BNP

BNP
Kreditinstitutter
96 pct. af BNP

Kilde: ECB, Eurostat, Board of Governors of the Federal Reserve System og U.S. Bureau of Economic Analysis 



Velfungerende finansielle markeder

…kommer ikke af sig selv
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Værdi af nyudstedte unratede erhvervsobligationer

…steg i Danmark i årene lige efter krisen
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Kilde: Dealogic Nordic og Eurostat



… bidrager til en mere robust finansiering

Diversifikation af finansieringskilder…….

Obligationsmarked

Banklån

Realkredit

Aktiemarked

Business Angles

Venture kapital

Private Equity

Investeringsfonde



Finanstilsynets arbejde for velfungerende finansielle markeder

… uden at gå på kompromis med investorbeskyttelse osv.

Gennemskuelige markeder

 Prospekter og oplysningskrav

 Finansiel rapportering

 Seminarer / analyser

Mindske asymmetrisk information

 Før- og efterhandelstransparens

 Offentliggøre intern viden

 Investorbeskyttelse

Fungerende markedsfunktioner

• Markedsmisbrug

• Solid infrastruktur

• Stabilitet ved markedsstress

Berettiget
tillid



Juncker’s plan: Kapitalmarkedsunionen

.. del af EU’s vækstdagsorden 

• 33 forskellige tiltag – nye regler, 

justerede regler, studier, good

practices

• Mid-term review juni 2017

• Effekt i praksis ?



Vil kapitalmarkedsunionen øge den finansielle integration i EU?

… men stadig lav i forhold til før finanskrisen

Indeks for finansiel integration i Europa

Kilde: ECB. Financial Integration in Europe 2016. April, 2016. 

?



Eksempler på fokusområder i kapitalmarkedsunionen

• Justering af prospektforordningen mhp. at lette adgangen til kapital

• Kildebeskatning ved cross-border investering i udenlandske fonde

 Finanstilsynet deltager i undersøgelsen i regi af EFC ekspertgruppe.

 Mål at harmonisere processer ved refusion af skatter.

 Resultaterne forventes offentliggjort ultimo 2017.

• Gebyropkrævning fra værtslandstilsyn

 Ekspertgruppe arbejder på at skabe transparens for hvor og hvor meget, der kræves i regulatoriske gebyrer 

ved markedsføring i udlandet.

 Resultaterne vurderes af Kommissionen mhp. løsningsforslag.

… af betydning for investeringsfondsbranchen



Investeringsfondes rolle på de finansielle markeder

• Lette adgangen til finansielle markeder for investorer med 

høje deltagelsesomkostninger.

 Diversificering af porteføljen

 Adgang til svært tilgængelige markeder og produkter

• Hjælpe med at tage mere risiko

• Aktivering af investorer via investeringsfonde bidrager til:

 øget markedslikviditet 

 mere efficient allokering af kapital

Obligationsmarked

Banklån

Realkreditlån

Aktiemarked

Business Angels

Venture kapital

Private Equity

Investeringsfonde
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UCITS Kapitalforeninger (AIF)

Balancen er steget i danske investeringsfonde 

Anm.: Tallene omfatter kun UCITS samt kapitalforeninger og hedgefonde med tilladelse. Finanstilsynet modtager ikke indberetninger af balancetal på andre AIF’ere.

Kilde: Finanstilsynets indberetninger. 

… og aktier fylder mere

670 mia. kr.

Medlemsformuen i danske investerings- og kapitalforeninger



Investorerne i danske fonde

… rykker længere ud på risikokurven

Anm.: Andre fonde inkluderer aktiefonde med et branchefokus, hedgeforeninger, pengemarkedsfonde o. lign.

Kilde: Finanstilsynets indberetninger. 

Medlemsformuen i danske fonde fordelt på fondstype
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Bevægelsen ud ad risikokurven…

• Bidrager til diversificering af 
finansieringskilder – men pas 
på investorbeskyttelse og 
robusthed

• Særlig fokus på styring af 
likviditet, gearing og 
stresstests

• ESRB Ekspertgruppe

… har øget det internationale fokus på risici i fondene



Temaundersøgelse af styring af likviditetsrisiko

• Formål at få indblik i

 Styring af likviditet og håndtering af risici

 Likviditetsstyringsredskaber

 Erfaringer med likviditetsrisici og indløsningspres

• §33 bkg. om ledelse og styring af UCITS:

 ..anvende en passende proces for risikostyring af 

likviditeten med henblik på at sikre, at fondene kan 

imødekomme krav om indløsning fra en investor

• §74 lov om investeringsforeninger:

 …udsætte indløsning af andele, hvis hensynet til

ligebehandling af investorerne kræver det

9 
Forvaltnings-

selskaber
administrerer

90 pct.
af markedet



Observationer om praksis

Processer til risikostyring af likviditet

Observation Praksis

Indgår i udviklingsfasen Likviditetsrisiko indgår i udvikling af ny afdeling
• Målgruppe
• Fondsstruktur

Afdelingsspecifik 
risikovurdering

• Idiosynkratisk på positioner
• Porteføljens investeringsstrategi
• Investorsammensætning

Løbende processer • Aktuel likviditetsrisiko
• Løbende overvågning

Klar governance Tage hånd om likviditetssituation
• Analysere, monitorere, kommunikere 
• Organisering



Observationer om praksis- fortsat

Risikostyringsværktøjer

Observation Praksis

Modellering • Hovedparten af selskaberne har interne modeller til overvågning, monitorering og 
beregning af likviditetsrisiko

Obligationsafdelinger kræver 
særligt fokus

• Mangel på gennemsigtighed ved OTC-handel
• Egenudviklede modeller

Forskellig brug af stresstest • Stresstest eller ej
• Valg af stress – scenarier



Hvad er selskabernes erfaring ?

 Større indløsninger er typisk er drevet af store institutionelle investorer, hvilket bliver løst ved:

 Tæt og løbende dialog

 Indløsning deles op over flere omgange

 Investor har også en interesse i, at indløsningen foretages i et tempo, der er afstemt med 

markedsforholdene

 Ikke reel indløsningstrussel fra private investorer

 Bidrager historisk kun med meget begrænset handelsaktivitet



Hvad nu ?

Mål at være på linje med resten af EU…..



Provisionsregler – hvad har vi fokus på ?

• Provisionsforbuddet porteføljepleje, som udgangspunkt                            

ingen betalinger for salg og distribution

• Prisen for investeringsrådgivning og prisen for at handle selv (execution only) 

skal være proportional med den kvalitetsforbedrende service

• Hvordan sikres et velfungerende marked for investeringsforeningsbeviser, 

når en del af markedet flytter væk fra det ”lyse”, regulerede marked ?


