
AGENDA 6 oktober 2005

10.35-10.40 Inledning, Ingrid Bonde, GD

10.40-10.50 Försäkringstillsynen, Eva
Ekström

10.50-11.30 Trafikljusmodellen, Tomas
Flodén

11.30-12.15 Frågor och diskussion



Konsumentskyddet i fokus



Kontroll av bolagens löften
Kvantitativ tillsyn
 Syfte: Fånga upp

bolag med problem
och eventuella
problem

 Metod:
– Kontroll av

inrapporterad data
– Stresstester

Kvalitativ tillsyn
 Syfte: Säkra att FI

vidtar rätt
åtgärd/beslut och att
företagen görs
uppmärksamma på
problemet

 Metod:
– Kontroll av

bolagens rutiner
– Fördjupad analys



Åtgärder i tillsynen

1. Mer frekvent rapportering

2. Möte med företaget

3. Fördjupad analys av företaget

4. Påpekande att
åtgärda brister

5. Föreläggande om
upprättande av finansiell
saneringsplan

6. Föreläggande att
upprätta en plan för att
återställa en tillräcklig
finansiering



Effekter på branschen

 Endast 2 procent av branschen i rött
(sett till placeringstillgångarna)



Internationell jämförelse

13 exempelbolag i olika modeller

6576
Antal
indikerade
bolag

BrittiskHolländ
sk

DanskSvensk



Därför trafikljus

 Tidigare erfarenheter
 Identifiera problem i tid



Tidplan

 Remisstid till 27 oktober 2005
 Modellen fastställs i mitten av november

2005
 Första rapporteringstillfället blir 28 april

2006



Trafikljusmodellen -
remissförslag

Tomas Flodén



Trafikljusmodellen

 Ett verktyg i tillsynen av livbolag och
tjänstepensionskassor

 Mäter bolagens motståndskraft mot förändrade
räntor, aktiekurser och fastighetspriser

 INTE en ALM-modell eller
portföljoptimeringsmodell

 INTE utformad för att användas i bolagens interna
riskhantering



Trafikljusmodellen
 Är buffertkapitalet tillräckligt stort för att täcka

eventuella tillgångsprisförändringar på de
finansiella marknaderna?

A k t i e r ,
obligationer,
fastigheter
m.m.

FTA
(skulder till

de
försäkrade)

Buffertkapital



Exempel

Tillgångar
1000

Obligationer 
600

Aktier
 400

FTA (skulder) 
900

Kapitalbuffert 
100

Tillgångar
1030

Obligationer 
630

Aktier
 400

FTA (skulder) 
1075

Räntefall 100 bp



Tillgångsprisförändringar
 Riskfaktorer:

– Ränterisk (nominell, real, euro, övriga utl.)
– Aktiekursrisk (svensk, utländsk)
– Fastighetsprisrisk
– Kreditrisk (spreadrisk)
– Valutarisk
– Volatiliteter

 Oberoende tillgångsprisförändringar
(diversifiering)

 Nettoeffekten av tillgångarnas och skuldernas
värdeförändring

 Realistiska värden tillgångar och skulder



Större förändringar
 Endast rött scenario
 Utländsk ränterisk mäts genom ett antagande om

korrelation och delas upp på euroränterisken och
övrig utländsk ränterisk

 Aktierisken delas upp på svenska och utländska
aktier

 Kreditrisken mäts som ökning av spreaden med 50
bp eller 100 procent

 Realränterisken är inkluderad i modellen
 Fastighetsrisken mäts som ett prisfall på 35

procent
 Valutakursrisken mäts som en förändring på 10

procent



Ränterisker

 Scenarier
Svensk nominell +/- 30 % av tioårsräntan
Svensk realränta +/- 30 % av längsta realräntan
Euroräntan +/- 25 % av tioåriga euroräntan
Övrig utländsk ränta +/- 30 % av tioårsräntan

 Korrelationer
Svensk nominell; svensk realränta 0,8
Svensk nominell; euroränta 0,8
Svensk nominell; övriga utländska 0,0



Ränterisker

 Möjligt att matcha svenska åtaganden med
obligationer i euro

Exempel:

Räntekänslighet FTA (sek) : 100
Räntekänslighet tillgångar (euro) : 50 

Nettoränterisk = 
[1002 + 502 + 2 x (-0,8) x 100 x 50]0,5 = 67



Exempel: ränterisk och euroränta
Tillgångar Skulder

SEK obligationer 1000 5 år Kapital 100
EUR obligationer* 0 FTA kr 900 20 år

1000 1000

SEK nom ränterisk netto 114

EUR ränterisk netto 0

Total ränterisk 114
Kapital efter rött scenario -14

SEK nom ränterisk netto 127

EUR ränterisk netto 44

Total ränterisk 95
Kapital efter rött scenario 5

Tillgångar Skulder

SEK obligationer 700 5 år Kapital 100
EUR obligationer* 300 20 år FTA kr 900 20 år

1000 1000
*valutasäkrad



Realränterisk

 Realränteobligationer kan matcha
inflationsindexerade åtaganden

 Realränteobligationer kan även matcha
nominella åtaganden



Aktiekursrisk

 Svenska aktier: - 40 %
 Utländska aktier:

• Alt. 1: - 37 %, ingen valutarisk
• Alt. 2: - 35 %, valutarisk tillkommer



Fastighetsprisrisk

 Mäts som nedgång i marknadsvärdet på
fastighetsinnehavet

 Prisfall 35 %



Kreditrisk

 Mäts som ökning av den genomsnittliga
spreaden på räntebärande tillgångar med
kredit- eller motpartsrisk

 Spreadökning det största av:
1. 100 %
2. + 50 baspunkter



Kreditrisken exempel
• Obligation 100 kr, duration 3 år, spread 30 bp

• Obligation 50 kr, duration 1 år, spread 50 bp

• Obligation 200 kr, duration 10 år, spread 200 bp

=> Genomsnittlig duration: 2,3 år

=> Genomsnittlig spread = 33 bp

(100 x 3 x 30 + 50 x 1 x 50) / (100 x 3 + 50 x 1)

=> Genomsnittlig duration: 6,7 år

=> Genomsnittlig spread: 175 bp



Valutarisk

 Nettoexponering (exklusive exponering i
aktier om alternativ 1 för utländsk aktierisk)

 Hänsyn till valutasäkring
 Förändring av svenska kronans värde med

10 procent



Volatiliteter

 Bolagen får göra egna antaganden om
förändrade volatiliteter för värderingen av
derivatprodukter



Nettorisken

 Samma prisförändring på tillgångssidan
som på skuldsidan

 Ränterisk i FTA
 Om villkorad återbäring även andra

tillgångsprisrisker i FTA
 Fondförsäkrings tillgångar och skulder lyfts

ur mätningen



Testet

Initialt buffertkapital – total effekt på
buffertkapital

Total effekt beräknas med kvadratrotsformeln
[(total ränterisk netto sek)2 +
(aktiekursrisk netto sek)2 +
(fastighetsprisrisk netto sek)2 +
(kreditrisk netto sek)2 +
(valutarisk netto sek)2] 1/2



Exempel kvadratrotsformeln

Ränterisk 200
Aktierisk 100
Fastighetsrisk 50
Kreditrisk 10
Valutarisk 10
Total effekt 370 summan, inträffar samtidigt

Total effekt 230 kvadratrotsformeln,
oberoende



Storleken på
tillgångsprisförändringarna
Ränterisker   

Ränterisk nominell sek -ränta  +/- 30 % av 10 årsräntan  

Ränterisk real sek -ränta +/- 30 % av längsta real rä ntan 

Ränterisk nominell euroränta  +/- 25 % av 10 årsräntan  

Ränterisk övriga utländska  +/- 30 % av 10 årsräntan  

Kreditrisk  (ökning av spreaden)  Max av (100 %; 50 baspun kter)  

Aktierisk   

alt 1. (ingen valutarisk tillkommer)        Svenska  - 40 %  

Utländska  - 37 % 

alt 2.  (valutarisk tillkommer)                  Svenska  - 40 %  

Utländska  - 35 % 

Fastighetsprisrisk  - 35 % 

Valutarisk  +/- 10 % 

 



Frågor?

 Per e-post till trafikljuset@fi.se
 Frågor och svar publiceras på www.fi.se
 Telefonkonferenser


