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Sammandrag

Syfte: Att undersöka hur en lagändring, som innebär att svenska Special Purpose
Vehicle (SPV) undantas från kapitaltäckningskrav, kan komma att påverka
marknaden för värdepapperisering av bolån i Sverige.

Avgränsningar: Värdepapperisering behandlas enbart i den snäva definitionen.
Utländska aktörer på den svenska bolånemarknaden behandlas inte
överhuvudtaget. Slutligen omfattar uppsatsen inte värdepapperisering av andra
tillgångar än bolån.

Genomförande: För att skapa en empirisk bild av hur aktörerna på den svenska
bolånemarknaden uppfattar effekterna av lagändringsförslaget har vi intervjuat
samtliga svenska banker och bolåneinstitut, med ett undantag. Vi har även
intervjuat statliga myndigheter och expertföretag på området för att få en mer
nyanserad bild.

Resultat: En eventuell lagändring får inga entydiga effekter, men om
kostnadsbilden påverkas positivt så kommer värdepapperisering att bli ett mer
intressant alternativ. Det som håller tillbaka användandet av tekniken är enligt
vårt bedömning avsaknaden av praktiska exempel i Sverige. Att tekniken är
betydligt mer förekommande i USA beror främst på strukturella skillnader på
bolånemarknaderna.

Målgrupp: Uppsatsen vänder sig till aktörer i det svenska finansiella systemet i
allmänhet och aktörer på den svenska bolånemarknaden i synnerhet, såväl som
akademiker med intresse för ämnet.

Sökord: Värdepapperisering, securitization, bolån, kapitaltäckningskrav, SPV,
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Utvecklingen av världens finansiella marknader går framåt i en allt snabbare takt.
Nya potentiella marknader exploateras och nya finansiella instrument utvecklas.
En alltmer tillämpad finansiell metod är värdepapperisering1, vilken många tror
kan bli en starkt påverkande faktor för utvecklingen av många nationella
finansiella system i början på nästa millennium2. Värdepapperisering kan
genomföras med alla sorters fordringar som har en någorlunda homogen
betalningsström, emellertid är det bolån som har visat sig vara det mest använda
objektet. Ursprunget till värdepapperisering kommer från USA, där bolån började
att värdepapperiseras i slutet på 1970-talet. På den amerikanska kreditmarknaden
har värdepapperisering inneburit en revolution i sättet för låntagare och långivare
att mötas. Värdepapperisering som ny finansieringsmetod har tillintetgjort
betydelsen av traditionella finansiella intermediärer och istället skapat en direkt
koppling mellan låneaktörerna. Idag är hälften av alla amerikanska bolån
värdepapperiserade och totalt omfattar värdepapperisering i USA en utstående
summa på 21 000 Mdr kronor.

I Europa har utvecklingen inte varit lika omfattande, även om England i viss
utsträckning har använt sig av värdepapperisering under de senaste två
decennierna. Sverige ligger ytterligare en bit efter i utvecklingen. Endast ett fåtal
värdepapperiseringar har genomförts och detta kan ha sin grund i den rådande
lagstiftningen i Sverige som skiljer sig ifrån lagstiftningen i de flesta andra
länder. Den nu gällande lagen utgör inget omedelbart juridiskt hinder mot
värdepapperisering av svenska tillgångar, men den bidrar till att
värdepapperisering i de flesta fall är ekonomiskt olönsamt att genomföra i sin
helhet i Sverige. Orsaken till detta är att värdepapperisering betraktas som
finansiell verksamhet enligt lagen om finansieringsverksamhet (1992:1610).

                                             
1 Den definition av värdepapperisering som åsyftas i denna uppsats är den snäva betydelsen av
värdepapperisering. Denna innefattar enbart finansieringsformer där särskilda tillgångar avskiljs från ett
företags övriga tillgångar, varefter värdepapper ges ut på dessa särskilda tillgångar.
2 Se t ex debatten i Dagens Industri (Månsson, 971029, Fredell, 971106 och Amcoff, 980326).



Värdepapperisering av bolån i Sverige
- hur påverkas marknaden om kapitaltäckningskravet tas bort?

Johan Gabrielsson & Fredrik Nyström

2

Denna lag innebär att Special Purpose Vehicle (SPV)3 drabbas av krav på
kapitaltäckning4, vilket medfört att processen att värdepapperisera, för att göra
den lönsam, till viss del har varit tvungen att hanteras i länder där kravet på
kapitaltäckning inte existerar. Detta har i sin tur inneburit att värdepapperisering i
många fall inte har genomförts då processen har ansetts krånglig och kostsam,
främst beroende på att utomstående experthjälp har varit tvungen att anlitas.

Branschanalytiker tror dock att situationen håller på att förändras och för att
underlätta för marknaden för värdepapperisering i Sverige har en promemoria om
förslag till lagändring utarbetats av Finansdepartementet. Promemorians förslag
innebär i korthet att vissa undantag från lagen om finansieringsverksamhet ska
tillåtas. Därmed skulle kapitaltäckningskravet kunna undgås och lönsam
värdepapperisering till fullo kunna genomföras inom Sveriges gränser. Problemet
är dock att ingen riktigt tycks veta vilka reella effekter denna lagändring kan
komma att ge. Lagändringsförslaget har inte föregåtts av någon ordentlig
undersökning av aktörernas syn på vilka följder det skulle kunna få för dem om
värdepapperiseringsprocessen skulle undantas från kapitaltäckningskravet. En
tänkbar utveckling är att lagändringen precis som i USA kommer att skapa helt
nya spelregler för marknaden för värdepapperisering. Detta skulle i sin tur kunna
leda till betydande förändringar i hela det finansiella systemet i Sverige. Därför
är det synnerligen intressant och av ett markant nyhetsvärde att utreda frågan om
vilka följderna blir om lagändringen träder i kraft. Får lagändringen till följd att
den svenska utvecklingen av marknaden för värdepapperisering tar fart ordentligt
eller är det enbart ett slag i luften utan praktisk förankring i det finansiella
systemet? Vilka förändringar på den svenska marknaden för värdepapperisering
kan denna lagändring åstadkomma? Krävs det ytterligare åtgärder för att denna
alternativa finansieringsform ska expandera? Förutsätter en vidare utveckling att
de grundläggande förutsättningarna för värdepapperisering eller andra faktorer
ändras? En annan frågeställning som automatiskt dyker upp är om
värdepapperisering överhuvudtaget passar för den svenska bolånemarknaden.

                                             
3 SPV är den aktör som köper bolån från den ursprungliga långivaren och ger ut värdepapperiserade
instrument på dessa. En svensk översättning som ibland används är specialbolag.
4 Kapitaltäckningskravet innebär att en del av det utlånade beloppet måste finnas som eget kapital i
balansräkningen.
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1.2 Syfte

Syftet är att undersöka  hur en lagändring, som innebär att svenska SPV undantas
från kapitaltäckningskrav, kan komma att påverka marknaden för
värdepapperisering av bolån i Sverige.

1.3 Avgränsningar

Värdepapperisering i andra former än den snäva definitionen, d v s när ett företag
säljer fordringar eller lämnar pant i sina tillgångar till ett SPV, kommer inte att
behandlas i denna uppsats. Den vidare definitionen av värdepapperisering
innefattar vanlig emission av värdepapper och denna del berörs inte av den
uppmärksammade lagändringen. Därmed saknar området intresse för uppsatsen.

Under arbetets gång kommer värdepapperisering av andra tillgångar än bolån att
nämnas, men inte analyseras. Detta med tanke på att det är bolån som har varit
det klart viktigaste objektet för värdepapperisering i länder med mer utvecklade
marknader för värdepapperisering.

Vi kommer inte att undersöka investerarnas syn på lagändringen, utan endast hur
potentiella emittenter och statliga myndigheter ser på lagändringsförslaget. Detta
med anledning av att undersökningen måste begränsas i omfattning. Emellertid
kommer efterfrågesituationen att beröras utifrån de ovan nämnda aktörernas
perspektiv, eftersom en lyckad värdepapperisering givetvis även kräver
investerarnas intresse.

I urvalet av banker och bolåneinstitut har vi utelämnat utländska aktörer på den
svenska marknaden med anledning av att dessa i regel genomför sina
värdepapperiseringar centraliserat från sina respektive huvudkontor utanför
Sveriges gränser.

Dessutom kommer enbart ratinginstituten och servicebolagen samt olika
kreditförstärkningsmetoder kortfattat att beskrivas, inte utvärderas eller
analyseras. För förståelsen av uppsatsen är det viktigt att förstå deras roll, men en
vidare fördjupning faller utanför uppsatsens syfte.
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1.4 Metod

1.4.1 Tillvägagångssätt

Vårt intresse för värdepapperisering väcktes då vi läste uppsatser inom ämnet
finansiering. Vår avsikt var från början att ge en generell beskrivning av
värdepapperiseringsprocessen och dess aktörer, eftersom vi tyckte oss se att detta
inte var ordentligt utrett i tidigare uppsatser som har behandlat ämnet. Efter att i
inledningsstadiet av uppsatsarbetet närmare läst igenom uppsatserna inom
området förstod vi dock att begreppet redan var behandlat av flera olika
uppsatsförfattare. För att ge mer spets åt vårt arbete valde vi istället att undersöka
tänkbara effekter på den svenska marknaden för värdepapperisering vid en
förväntad lagändring på området. Bäst resultat ansåg vi oss kunna nå genom att
undersöka marknadsaktörernas syn på lagändringen.

För att kunna uppnå vårt syfte krävdes det först att vi fick insikt i ämnet, därefter
att vi inhämtade aktuell information. Detta skedde genom att vi använde två olika
faktainsamlingsmetoder; dokumentstudier och frågemetoder (Andersen, 1994).
Under författandet av uppsatsen gjorde vi en mängd dokumentstudier av böcker,
utredningar och artiklar i syfte att skapa den begreppsram som var nödvändig för
att öka vår förståelse för uppsatsämnet. Dessa dokumentstudier har främst
genomförts i biblioteken vid Linköpings universitet där vi har sökt litteratur i
olika databaser. De databaser som vi har använt oss av är Horizon, Pressmedia,
Libris, ABI/Inform Global och Affärsdata. Under våra dokumentstudier har vi
försökt att vara noggranna med källkritik och kontinuerligt haft i åtanke vem som
har tagit fram det aktuella materialet, vilket dennes syfte kan ha varit och vem
författaren riktade sig till med sitt verk.

Utfrågningsmetoden har vi använt oss av på så sätt att vi har genomfört 14
telefonintervjuer samt en personlig intervju med svenska aktörer och experter
inom området värdepapperisering. Anledningen till att vi valde att genomföra
merparten av intervjuerna per telefon var de tidsmässiga och kostnadsmässiga
aspekterna. Antalet intervjuer som ligger till grund för resultatet är omfattande
och p g a begränsad tid och avsaknad av finansiellt stöd kunde vi inte avsätta ett
stort antal dagar och finansiella resurser för att genomföra intervjuer på annan ort
än Linköping. Den intervju som genomfördes genom ett personligt besök skedde
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i Linköping och därför utgjorde tiden och kostnaden inga hinder för att göra
denna intervju personligen.

Dessa primärkällor för information utgjorde grunden för vår empiriinsamling och
var därmed av väsentlig betydelse för innehållet i vår uppsats. Alla de
genomförda intervjuerna var semi-strukturerade med vissa övergripande frågor
som utgångspunkt. Ytterligare frågor lades till under intervjuernas
genomförande. De övergripande frågorna skickades till respondenterna i förväg
för att de skulle få möjlighet att förbereda sig. Intervjuerna skedde under
bandupptagning i syfte att kunna återge den information som vi tog del av på ett
tillförlitligt sett. Vidare fick respondenterna innan färdigställandet av uppsatsen
en möjlighet att läsa igenom våra nedtecknade svar ifrån intervjuerna så att de
kunde korrigera eller lägga till information och även kontrollera att vi hade
uppfattat deras svar korrekt.

För att undersöka hur en lagändring kan komma att påverka marknaden för
värdepapperisering av bolån i Sverige ansåg vi oss bland annat behöva ha svar på
några konkreta undersökningsfrågor. Här nedan följer de intervjufrågor som
ställdes till samtliga respondenter. Utöver dessa medföljde i de utskickade
intervjumallarna specifika frågor för varje enskild respondent.

•  Vet aktören vad den föreslagna lagändringen innebär?
•  Hur påverkar lagändringen aktörens inställning till att värdepapperisera?
•  Finns det någon ytterligare statlig åtgärd som kan påverka aktörens

inställning till att värdepapperisera?
•  Vad tror aktören om framtiden för värdepapperisering av bolån i Sverige?

1.4.2 Urval

De aktörer som är lämpliga att intervjua angående värdepapperisering av bolån är
först och främst banker och bolåneinstitut, men även experter på området, såsom
författaren av lagändringsförslaget på Finansdepartementet och representanter för
Riksbanken, samt den övervakande myndigheten Finansinspektionen. Vad det
gäller den första kategorin tänkte vi först enbart intervjua de fyra stora bankerna
samt bolåneinstitut, då de fyra stora bankerna dominerar den svenska
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bankmarknaden. Efter att ha satt oss in i ämnet förstod vi dock att mindre banker
också kan dra stor nytta av en värdepapperisering, eftersom de kan uppnå större
utlåningsvolymer med lika stor andel kapital. Därför beslutade vi oss för att även
inkludera dessa i det ursprungliga urvalet. Det planerade urvalet blev därmed i
stort sett till en totalundersökning.

De aktörer som kontaktades var: FöreningsSparbankens bolåneinstitut Spintab,
Handelsbankens bolåneinstitut Stadshypotek, SEB Bolån, Nordbanken Hypotek,
Länsförsäkringar Bank, HSB Bank, Östgöta Enskilda Banks bolåneinstitut
BoKredit, Skandiabanken, Ikanobanken, JP Bank samt det statliga
bolåneinstitutet SBAB. Denna totalundersökning täcker in de svenska banker och
bolåneinstitut som är verksamma på bolånemarknaden i Sverige. För att få en
mer heltäckande bild av värdepapperisering i Sverige valde vi även att kontakta
expertföretagen Öhman Fondkommission och Fredell & Co. Dessutom
kontaktades de ovan nämnda statliga myndigheterna för att få en mer nyanserad
bild av ämnet. Vid den första kontakten med företagen använde vi oss av
telefonsamtal där vi genom företagens växel sökte sakkunniga personer inom
ämnet värdepapperisering. När vi fick kontakt med rätt personer bokade vi in en
senare tidpunkt för den riktiga intervjun.

1.4.3 Bortfall

Vid genomförandet av den empiriska undersökningen lyckades vi med att få
intervjuer med samtliga ovan nämnda aktörer, med ett undantag. Efter idoga
försök att genom telefonsamtal och e-mail få tag i de personer på Nordbanken
Hypotek som besitter kunskap om värdepapperisering gav vi upp.
Informationsavdelningen på Nordbanken Hypotek rekommenderade oss tre olika
personer att intervjua, men dessa var ständigt på resande fot, upptagna i möten
eller så pass sysselsatta att de inte hade tid att återkomma till oss när de fick en
ledig stund över.

1.5 Metod- och källkritik

Vårt tillvägagångssätt kan främst kritiseras med tanke på intervjuernas
tillförlitlighet. I och med att det enbart är en person från varje företag, alternativt
myndighet, som har intervjuats kan den insamlade informationen uppfattas som
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subjektiv. Emellertid är det ett begränsat antal personer som besitter kunskap om
värdepapperisering och ofta finns det inte mer än en sakkunnig person inom varje
organisation. Det är också av denna anledning som Martin Blåvarg på
Riksbanken förutom i teorikapitlet även förekommer i empirin. Vi ser det dock
istället som en styrka att vi lyckades ta kontakt med en så pass sakkunnig person.
Det är vår bestämda uppfattning att kvaliteten hade sjunkit om vi enbart för att
diversifiera våra källor hade valt att vända oss till någon annan person på
Riksbanken.

Andra möjliga källor till fel är t ex att vi kan ha gjort missuppfattningar, frågefel
eller kontrollfrågefel eller hade en bristande förmåga att locka fram svar.
Dessutom är vi medvetna om att respondenten kan ha velat ge sken av att kunna
mer än vad han egentligen kan. Detta fenomen måste dock alltid beaktas vid
intervjuer. När vi har stött på oklarheter har vi även haft möjlighet att återkomma
till de tidigare intervjuade personerna, vilket vi anser är en styrka för uppsatsen.

En annan potentiell svaghet med vårt tillvägagångssätt är att de flesta
intervjuerna har gjorts på telefon istället för genom möten. Av denna anledning
har vi inte kunnat iaktta hur respondenterna har reagerat på våra frågor och
därigenom inte kunnat tolka deras uttryck, som eventuellt kan ha skiljt sig från
det muntliga svaret. Vidare är det en brist att bolånemarknadens femte största
aktör, Nordbanken Hypotek, inte kunde intervjuas. Även om ovanstående kritik
kan riktas mot uppsatsen tycker vi inte att den har påverkat uppsatsens reliabilitet
negativt.

1.6 Disposition

Denna uppsats består av sju olika kapitel. Detta inledande kapitel (1) följs av den
teoretiska begreppsramen bestående dels av ett beskrivande kapitel (2) om hur en
värdepapperisering går till och vilka aktörer som är delaktiga, dels ett kapitel (3)
om hur bolånemarknaderna i Sverige och USA är uppbyggda och dels ett kapitel
(4) om hur svensk lagstiftning är utformad och vilka lagändringar som kan
komma att genomföras. Kapitel 5 innehåller den empiriska undersökningen av
vilken syn de svenska aktörerna, de statliga myndigheterna och experterna på
marknaden för värdepapperisering har kring en eventuell lagändring. De
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upptäckta teoretiska och praktiska effekterna av lagändringen kommer sedan att
analyseras i kapitel 6. I anknytning till analysen kommer även våra egna
slutsatser att presenteras. För att tydliggöra våra utredningsresultat återfinns även
en avdelning med sammanfattande kommentarer i ett avslutande sjunde kapitel.
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2 Värdepapperisering

För att kunna följa med i resonemanget kring effekterna av en svensk lagändring
på marknaden för värdepapperiserade instrument krävs förståelse för hur en
värdepapperisering fungerar. Värdepapperiseringsprocessen, motiven för och
emot att värdepapperisera och den samhällsekonomiska synvinkeln på
värdepapperisering kommer därför att beskrivas härnäst. Kapitlet avslutas med
bakgrunden för värdepapperisering i Sverige.

2.1 Värdepapperiseringsprocessen

Den definition av värdepapperisering som används i denna uppsats innebär att ett
kreditinstitut överlåter ett stort antal homogena fordringar, t ex fordringar med
panträtt i fastighet, till ett SPV som endast har till uppgift att äga
fordringsstocken och som finansierar förvärvet genom att emittera obligationer
eller andra liknande värdepapper till investerare. Med tanke på uppsatsens
inriktning kommer vi att koncentrera oss på kreditinstitutet som överlåter kredit-
eller kundfordringar. Denna aktör kallas för originator i
värdepapperiseringsprocessen. (Finansdepartementet, 1998) Den fokusering som
görs i det här fallet är på bolån och då är det främst banker och bolåneinstitut
som är potentiella originatorer. Den främsta anledningen till att värdepapperisera
bolån är att originatorn ska kunna tjäna mer pengar, vilket anses ske genom att
kostnaden för kapitalanskaffning sjunker och mer kapital kan frigöras från ett
större antal finansieringskällor5 (Nydrén, 1995).

SPV, som är köpare av fordringsstocken, bildas endast för att förvärva portföljen
från originatorn. Prissättningen på fordringarna sker genom att en
nuvärdesberäkning görs på inflödet av de framtida räntebetalningarna. I övrigt
bedriver det inte någon finansiell verksamhet och bolaget har inte heller några
andra tillgångar. Ett SPV finansierar sitt köp genom att ge ut obligationer på
kapitalmarknaden, samtidigt som det förvärvar fordringarna (se figur 1). Dessa
obligationer kan vara denominerade i valfri valuta, ha fast eller rörlig ränta och
avsättas på den inhemska eller utländska marknaden. (ibid) En viktig anledning
till att värdepapperisera är att det är ett sätt att minska balansräkningen för
                                             
5 En vidare diskussion kring fördelarna med värdepapperisering sker i kapitel 2.2.
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originatorn. Detta innebär att SPV inte kan ägas av originatorn utan istället måste
ägas av en utomstående intressent.6 Ofta är ägaren av SPV en stiftelse. (Månsson
& Andersson, 1995)

Innan en emission av obligationer kan ske måste dock en kreditvärdering
genomföras. Denna kreditvärdering ställer höga krav på att tillförlitlig statistik
finns tillgänglig i och med att den utförs av ett ratinginstitut. (Nydrén, 1995) För
att uppnå en god rating, vilket ofta är en förutsättning för att värdepapperiserade
obligationer ska kunna attrahera investerare, krävs det också att någon form av
kreditförstärkning tillförs. I de flesta fall handlar det om att en garanti ställs av
originatorn eller en extern garantigivare. (Blåvarg & Lilja, 1998)

Eftersom SPV inte får bedriva någon finansiell verksamhet utöver utgivningen av
obligationer krävs det en aktör som tillhandahåller det praktiska genomförandet
av värdepapperiseringen. Detta s k servicebolag hanterar ränteinbetalningar och
kupongutbetalningar och erhåller därför ersättning från SPV för sitt arbete. För
att minska kostnaderna och underlätta genomförandet förekommer det ofta att
originatorn agerar servicebolag. (ibid)

Innan värdepapperiseringen kan fullbordas krävs det även att det finns
investerare som är villiga att satsa kapital i de emitterade obligationerna. Dessa
aktörer består främst av inhemska eller utländska institutionella investerare,
banker, bolåneinstitut och andra kreditgivare eller privatpersoner. (Månsson &
Andersson, 1995)

Med anledning av att värdepapperisering ännu inte är en speciellt vanlig metod i
Sverige förekommer det att svenska originatorer tar hjälp av oberoende
finansföretag som är experter på värdepapperisering. Tjänsterna som dessa
företag erbjuder inkluderar rådgivning, projektledning och strukturering av
värdepapperiseringar samt ledning vid utgivning av värdepapper (www.ohman.se,
991207). I Sverige existerar två sådana företag – Öhman Fondkommission och
Fredell & Co.

                                             
6 Om ett SPV skulle ägas av originatorn skulle tillgångarna i SPV ändå tas upp i koncernens
balansräkning. Därmed skulle en del av de effekter som originatorn eftersträvar med
värdepapperiseringen gå om intet.
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Figur 1: Värdepapperiseringsprocessen

2.1.1 Vilka objekt kan värdepapperiseras?

I föregångslandet USA är det traditionellt sett i första hand bolån som har
värdepapperiserats, men även transaktioner med andra tillgångar såsom billån
och kreditkortsfordringar har genomförts. Marknaden i Europa har provat på
andra kreativa värdepapperiseringar såsom t ex värdepapperisering av
leasingavtal och exportkundfordringar (Nordic Market Review, 1999). I
praktiken förekommer det inte några regler för vad som kan eller inte kan
värdepapperiseras. Nödvändiga förutsättningar är dock att de obligationer som
ska emitteras är trovärdiga för investerarna och att en noggrann kreditvärdering
är möjlig att genomföra för att en korrekt prissättning av de värdepapperiserade
fordringarna ska kunna ske. Trovärdighet hos investerarna skapas bland annat
genom att fordringarna som klumpas ihop vid värdepapperiseringen är
homogena.

Även om ett intresse för värdepapperisering tidvis har existerat i Sverige, främst
under finanskrisen i början på 1990-talet, då värdepapperisering sågs som ett bra
sätt att krympa balansräkningen och därigenom höja kapitaltäckningsgraden, har
endast ett fåtal värdepapperiseringsprogram genomförts med bolån i Sverige.
Bland de svenska aktörer som har initierat värdepapperiseringar av bolån märks
framförallt Svensk Fastighetskredit AB7, BoKredit i Sverige AB8 och

                                             
7 Numera SEB Bolån
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Servicebolag
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Stockholms stads fastighetsbolag. Vid samtliga svenska värdepapperiseringar har
utländska SPV använts, belägna antingen på Irland eller på Jersey, då dessa
geografiska områden undantar SPV från kapitaltäckningsreglerna.
(Finansdepartementet, 1998)

I det här läget är det naturligt att börja fundera över varför det har genomförts ett
så begränsat antal värdepapperiseringar av bolån i Sverige. Rimligtvis borde det
ha att göra med att nackdelarna överväger fördelarna för originatorn med att
värdepapperisera, men givetvis är det många faktorer som behöver vägas in
innan ett beslut om värdepapperisering kan fattas. För att skapa en förståelse för
vilka faktorer som påverkar beslutsprocessen för originatorn följer en
sammanställning av de tyngsta argumenten för och emot att initiera en
värdepapperisering nedan.

2.2 Fördelar och nackdelar för originatorn

Positivt vid värdepapperisering är att en diversifiering av originatorns
finansieringskällor uppstår, vilket innebär att ytterligare ett möjligt sätt att erhålla
kapital skapas. På så sätt minskar originatorns totala risk och bolagets värde höjs.
Dessutom tvingas originatorn genom ratinginstitutens kreditvärdering att se över
sin kredithantering, vilket i slutändan innebär att företaget får en effektivare
kreditgivning med en lägre finansieringskostnad som följd. (Månsson &
Andersson, 1995) Vidare minskar den totala finansieringskostnaden även genom
att de värdepapperiserade obligationerna inte kräver att originatorn ger ut en så
hög effektiv ränta på grund av obligationernas höga rating. (Nydrén, 1995)   

En mer övergripande fördel är att finansiering kan ske utanför den egna
balansräkningen med anledning av att värdepapperisering innebär en försäljning
av en tillgång, vars kapital sedan kan användas till att lösa externfinansiering.
Detta leder till att soliditeten och likviditeten kan höjas och balansomslutningen
minskas. (Hendersson & Scott, 1988) En annan följd blir att avkastningen på eget
kapital kan höjas genom att kredit- och kundfordringar med jämna mellanrum
värdepapperiseras och ersätts med nya. Resultatet blir att en större volym kan
hanteras med den befintliga summan eget kapital. (Månsson & Andersson, 1995)
                                                                                                                                    
8 Tillhör numera Östgöta Enskilda Bank
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När det gäller de problem som originatorer kan stöta på i Sverige härrör de flesta
framförallt från avsaknaden av ett legalt ramverk kring värdepapperisering. Detta
har ofta inneburit att den amerikanska standardmodellen har använts och det är
inte säkert att den alltid är optimal att applicera på en svensk värdepapperisering.
Just denna brist på ett lagligt erkännande av värdepapperisering kan vara en av
orsakerna till att många svenska originatorer tvekar. (Blåvarg & Lilja, 1998)

Ett annat problem är det begränsade utbudet av advokater, revisorer och
finansiella rådgivare med tidigare erfarenhet av värdepapperisering. En
värdepapperisering är en process som involverar en mängd personer och de
administrativa kostnader som är förknippade med genomförandet är omfattande
(Henderson & Scott, 1988). Det låga utbudet av svensk kunskap medför
dessutom, enligt Blåvarg och Lilja (1998), att värdepapperiseringen fördyras när
originatorerna är tvungna att vända sig utomlands för att fullborda processen.

Det omfattande administrativa arbetet leder därmed till att värdepapperisering
blir en komplex, tidskrävande och dyr process, som i sin tur resulterar i en hög
brytpunkt. Denna nivå kommer att sjunka i takt med att allt fler svenska
värdepapperiseringar utförs, men i dagsläget är det inte många företag som har de
rätta ekonomiska resurserna. (ibid).

Slutligen konstateras (se t ex Henderson & Scott, 1988) att alla nya finansiella
tekniker brukar leda till att företagsledningen minskar sin förståelse för de
underliggande riskerna med nya innovationer och detta gör att de ofta förlorar en
del av sin kontroll.

Oavsett om värdepapperisering är positivt eller negativt för de direkt inblandade
aktörerna i värdepapperiseringsprocessen krävs det, för att det överhuvudtaget
ska vara intressant för staten att genomföra en lagändring, att värdepapperisering
inte är negativt för samhällsekonomin i sin helhet. Av denna anledning följer nu
en beskrivning av de fördelar och nackdelar som värdepapperisering kan ha för
samhällsekonomin.
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2.3 Samhällsekonomiska effekter av värdepapperisering

På det hela taget verkar det som om författarna inom området är överens om att
de samhällsekonomiska fördelarna med värdepapperisering överväger
nackdelarna (se t ex Månsson & Andersson, 1995, och Finansdepartementet,
1998).

Den största positiva effekten av värdepapperisering är att den underlättar
kapitalförsörjningen i landet. I och med att samma volym krediter kan hanteras
med mindre summa eget kapital leder värdepapperisering till ett tryck nedåt på
investeringskostnaderna, vilket i sin tur resulterar i att investeringarna ökar från
det finansiella systemets aktörer. (Finansdepartementet, 1998)

En annan fördel är att kapitalförsörjningen effektiviseras. Uppbyggnaden av en
andrahandsmarknad gör att värdepapperiserade obligationer blir mer likvida
instrument än de ursprungliga kredit- och kundfordringarna som till sin natur är
illikvida. Som en följd av detta sjunker likviditetspremien och därmed även den
totala finansieringskostnaden. (ibid)

En tredje positiv samhällsekonomisk effekt av värdepapperisering är att
kreditinstituten når nya källor för finansiering. Denna ytterligare uppdelning av
deras skulder ger dem möjlighet att bättre övervaka sin riskhantering. Samtidigt
öppnar värdepapperiseringen upp nya alternativa sektorer som tidigare inte har
varit tillgängliga för investerare, vilket gör att de nu i högre utsträckning kan
välja ut var de vill placera sitt kapital. Även investerarna får alltså större
möjlighet att hantera sina risker. (ibid)

Den största nackdelen är den grundläggande orsaken till att genomföra en
värdepapperisering – att tillgångar lyfts utanför kreditinstitutssektorn. Detta
innebär samtidigt att processen kringgår skyddsregleringen på området, vilken
står under tillsyn av Finansinspektionen. Ur ett systemperspektiv resulterar detta i
att den statliga kontrollen minskar, vilket kan ses som negativt.
(Finansdepartementet, 1998) Dessutom uppmärksammades genom finanskrisen i
början på 1990-talet att det är ytterst vanskligt att stimulera konkurrens inom
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utlåning och detta skulle kunna utgöra ett ytterligare hinder för den fortsatta
utvecklingen av värdepapperisering. (Månsson & Andersson, 1995)

En annan eventuell samhällsekonomisk nackdel med värdepapperisering kan
följa av om originatorn väljer att sälja ut sina bästa fordringar med anledning av
att dessa kräver mindre nedlagda resurser på kreditförstärkning. Detta skulle
kunna få till följd att originatorn förändrar sin riskexponering i och med att den
kvarvarande lånestocken får sämre kvalitet. I slutändan påverkar detta även de
som har investerat i de av originatorn emitterade bolåneobligationerna, vilka
grundar sitt värde på kvaliteten i den kvarvarande lånestocken.
(Finansdepartementet, 1998)

2.4 Varför är värdepapperisering vanligare utomlands?

Med de tidigare nämnda aspekterna som grund är det nu befogat att ställa frågan
varför värdepapperisering är betydligt mer förekommande i främst USA, men
även i England, jämfört med Sverige. Svaret är att skillnaderna som föreligger
har sin grund i legala aspekter, men även i andra faktorer. I USA fanns det t ex
redan en väl utvecklad marknad för företagsobligationer innan marknaden för
värdepapperisering av särskilda tillgångar utvecklades. Detta medförde att det
tidigt fanns en större beredskap hos amerikanska investerare att köpa obligationer
som emitterades genom värdepapperisering av särskilda tillgångar. Att en sådan
marknad tidigare i stort sett inte funnits i Sverige kan i sig ha utgjort ett hinder
för värdepapperisering. (Blåvarg & Lilja, 1998)

Enligt Glennie et al. (1998) finns det ett intresse för värdepapperisering hos ett
flertal aktörer på den svenska marknaden, men på det hela taget är kunskapen om
tekniken låg. Författarna menar att den begränsade kunskapen har sin grund i att
värdepapperisering är en ny och komplicerad företeelse. En annan bidragande
orsak till att värdepapperisering har förblivit en ovanlig företeelse i Sverige är att
det saknas praktiska exempel på hur processen går till, vilket bidrar till ökad
osäkerhet. (Glennie et al., 1998)
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Utöver kravet på kapitaltäckning i Sverige finns det andra legala aspekter som
gör värdepapperisering enklare i anglosaxiska länder. Först och främst
argumenterar utländska bedömare att de anglosaxiska länderna, till skillnad från
Sverige, har en tydlig lagram kring hur värdepapperiseringsprocessen ska gå till.
(Euroweek, 1998) Det faktum att det råder ett oklart rättsläge och en avsaknad av
specifik lagstiftning i Sverige gör att Finansinspektionen genomför en
bedömning av varje enskilt fall och detta skapar osäkerhet, vilket i sin tur
fördröjer och t o m kan förhindra processen (Glennie et al., 1998).  En annan
viktig skillnad är att avtalsprincipen gäller i de anglosaxiska länderna i fråga om
en förvärvares skydd mot överlåtarens borgenärer, även för värdepapperiserade
instrument. Detta medför att det inte är några svårigheter att uppnå sakrättsligt
skydd. I Sverige krävs det först att obligationerna har registrerats som överlåtna
innan sakrättsligt skydd uppnås, vilket komplicerar det hela. En ytterligare
skillnad ligger i att den av ett SPV förvärvade fordringsstocken kan
pantförskrivas i de anglosaxiska länderna till säkerhet för investerarnas
fordringar genom att pantsättningen sker till en s k trustee såsom representant för
investerarna. Någon motsvarighet till denna trustee finns inte i Sverige och det är
svårt att finna en annan typ av kreditförstärkning som kan användas för samma
rättsverkan. (Finansdepartementet, 1998)

Finansdepartementet är den aktör på den svenska värdepappersmarknaden som
har mest inflytande. De anser att skillnaden i utveckling av marknaderna för
värdepapperisering av bolån i USA och Europa först och främst beror på två
orsaker; dels den amerikanska statens visade intresse att vilja utveckla
marknaden för värdepapperisering, dels de olika strukturerna för
bostadsfinansiering. Den amerikanska staten har genom fördelaktig lagstiftning
aktivt medverkat till att främja utvecklingen av marknaden för
värdepapperiserade instrument. Dessutom är fastigheter på den amerikanska
bolånemarknaden ofta finansierade genom lån i traditionella banker och inte i
specialiserade bostadsinstitut, som ofta är fallet i t ex Tyskland och Sverige.
Detta gör det mer lönsamt för företagen i USA att använda sig av
värdepapperisering. (ibid)
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3 Bolånemarknader

För att läsaren ska kunna skapa sig en uppfattning om hur värdepapperisering
av bolån fungerar är det av största vikt att även ha en förståelse för
bolånemarknaden. Eftersom stora skillnader råder mellan olika
bolånemarknader består detta kapitel av en beskrivning av både den svenska och
den amerikanska bolånemarknaden. Att just den amerikanska marknaden valts
härrör från det faktum att USA är den största marknaden för värdepapperisering
av bolån.

3.1 Den svenska bolånemarknaden

Den svenska staten har i flera decennier engagerat sig i bostadsfinansieringen i
Sverige. Detta i syfte att minska kapitalkostnaderna vid bostadsbyggande. Från
början skedde detta genom att staten kraftigt subventionerade räntekostnaderna
vid bostadslån. Dessa subventioner belastade dock statsbudgeten och sågs
dessutom av många som ett hot mot konkurrensen. Idag finns istället för dessa
bostadssubventioner Statens Bostadsfinansierings-aktiebolag (SBAB), en aktör
på bolånemarknaden som finansierar sin utlåningsverksamhet genom utgivning
av obligationer på kapitalmarknaden. Finansieringen av SBAB påverkar därmed
inte statsbudgeten utan räntekostnaderna beror på ränteläget på den
konkurrensutsatta marknaden. Metoden att finansiera bostadslån genom emission
av bostadsobligationer gäller även för banker och övriga bolåneinstitut i Sverige
(se figur 2). (Thunholm, 1989)
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obligationerbolån Banker

Bolåne-
institut risk

Banker
Bolåneinstitut
Institutionella Placerare
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Figur 2: Traditionell struktur för finansieringen av bolån
                på den svenska bolånemarknaden

risk
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Konkurrensen på den svenska bolånemarknaden har varierat under det senaste
decenniumet. Efter finanskrisen i början på 1990-talet minskade konkurrensen
och bankerna och bolåneinstituten tog ut allt bredare räntemarginaler på sina lån
för att kunna återhämta sig. Detta ledde till att marginalerna nästan tredubblades
på mindre än tre år, utan att det skedde någon ränteuppgång i ekonomin. Under
de senaste åren har däremot konkurrensen återigen ökat och marginalerna
krympt. Enligt Tobias Hammar kan konkurrensen ytterligare öka i framtiden
genom användningen av värdepapperisering (Hammar, 1997). Med anledning av
de på senare tid genomförda fusionerna inom branschen har dock nästintill en
oligopolställning uppstått mellan de fyra stora bankerna och SBAB som
tillsammans har en marknadsandel på nästan 95 %. Statshypotek
(Handelsbanken) och Spintab (FöreningsSparbanken) dominerar med cirka 30 %
var9, följda av SBAB med 13%, SEB Bolån 11 % och Nordbanken Hypotek 10
% (se figur 3). Östgöta Enskilda Bank med cirka 3 % av bolånemarknaden är,
efter uppköpet av BoKredit10, störst bland de mindre aktörerna. Övriga aktörer är
Skandiabanken, Länsförsäkringar Bank, HSB Bank, JP Bank och Ikanobanken.
(Intervjuer, 991108-991130) Totalt har den svenska bolånemarknaden en volym
på 1107 Mrd (Hedberg, 1999)

                                             
9 Statshypotek är något större än Spintab
10 BoKredit hade tidigare ett samarbete med Posten där bolånen såldes under namnet Lita Bolån.

Statshypotek
Spintab
SBAB
SEB Bolån
Nordbanken
BoKredit
Skandiabanken
Länsförsäkringar
JP Bank
HSB Bank
Ikanobanken

Figur 3: Marknadsandelarna på den svenska bolånemarknaden

Källa: Intervjuer, 991108-991130
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3.2 Den amerikanska bolånemarknaden

Bakgrunden till den amerikanska bolånemarknadens uppkomst grundar sig i den
viktigaste uppgiften för ett finansiellt system - att överföra kapital från finansiella
aktörer med överskottslikviditet till aktörer med kapitalbehov (Oxelheim, 1996).
Det uppstod stora problem med denna uppgift i början på 1900-talet i det
geografiskt vitt spridda USA, där kapitalmarknadens aktörer med över- resp.
underskott på kapital hade stora svårigheter att nå varandra (Feeney, 1995).
Matchningsproblemet var särskilt tydligt på bolånemarknaden där långivare ofta
finansierade sin korta utlåning genom lång upplåning. Denna situation ledde till
problem när marknaden var volatil, vilket ledde till att återhållsamhet av
långivning präglade bolånemarknaden. Ett behov av utomstående investerare
som kunde stå för denna riskpremie växte fram, men de enskilda bankerna ansågs
vara alltför små för att själva kunna nå dessa investerare. (Henderson & Scott,
1988)

Ineffektiviteten på den fragmenterade primärmarknaden för bolån ledde till att
den amerikanska staten kände sig tvungen att istället skapa en likvid
sekundärmarknad. Detta åstadkoms genom att statliga bolag11 skapades, vilka
hade till uppgift att lämna statliga garantier till låntagare med dålig ekonomi.
Dessa lån samlades sedan ihop till en lånekorg hos det statliga bolaget varpå
obligationer emitterades. Obligationerna fick en hög kreditrating med anledning
av den statliga garantin och attraherade många investerare. (ibid) Risken att
låntagaren inte skulle kunna betala tillbaka bolånen bar därmed det statliga
bolaget som stod för garantin. Kapitalmarknaden behövde enbart bekymra sig för
risken den statliga garantin, mot all förmodan, inte skulle räcka (se figur 4). Med
tiden utökades den statliga garantin med garantier från den privata marknaden.
Sekundärmarknaden för bolån är än idag likvid i USA och detta har bidragit till
att hela bolånemarknaden är effektiv (Feeney, 1995).

                                             
11 T ex Fannie Mae och Freddie Mac



Värdepapperisering av bolån i Sverige
- hur påverkas marknaden om kapitaltäckningskravet tas bort?

Johan Gabrielsson & Fredrik Nyström

20

           

Traditionen av finansiering genom värdepapperisering har nämnts som den
viktigaste orsaken till att den amerikanska marknaden för värdepapperisering är
så enormt mycket större än i andra länder. En annan anledning är det
amerikanska skattesystemet som inte beskattar värdepapperiseringsprocessen,
eftersom den inte bedöms bedriva finansiell verksamhet (ibid). Vidare nämns det
faktum att USA vid värdepapperiseringens början redan hade ett väl utvecklat
datasystem för finansiella transaktioner som billigt och effektivt kunde tillgodose
behovet av att snabbt kunna transferera värdepapperiserade instrument från en
geografisk plats till en annan (Månsson & Andersson, 1995). Enligt Henderson
och Scott (1988) har dessutom de marknader som varit illikvida varit de som
lyckats bäst med användningen av värdepapperisering och till dessa räknas
naturligtvis den amerikanska bolånemarknaden som främst utvecklades p g a att
primärmarknaden var ineffektiv. Detta var däremot inte alls fallet i t ex England
där bolånemarknaden historiskt sett har varit effektiv och behovet av
värdepapperisering därför har varit mindre (Feeney, 1995).

bolån

värdepapperiserade
obligationer

bolån

risk

Figur 4: Traditionell struktur för finansieringen av bolån
på den amerikanska bolånemarknaden

risk liten
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4 Lagstiftning

Den första delen av detta kapitel behandlar de lagar som påverkar
värdepapperisering i Sverige. Därefter presenteras det förslag till lagändring
som Finansdepartementet har arbetat fram utifrån Torkel Gregows
promemorian. Avslutningsvis följer ett avsnitt som behandlar en speciellt
omtvistad svårighet i lagen – vad räknas som en ”true sale”? Hela kapitlet
grundar sig på material från Finansdepartementet (1998), såvida inget annat
anges

4.1 Lagen om finansieringsverksamhet

Enligt den vanligast förekommande uppfattningen omfattas den verksamhet som
ett SPV bedriver av lagen om finansieringsverksamhet (1992:1610). Med
finansieringsverksamhet avses näringsverksamhet som har till ändamål att lämna
kredit, ställa garanti för kredit, förmedla kredit till konsumenter eller medverka
till finansiering genom att förvärva fordringar eller upplåta lös egendom till
nyttjande. Den verksamhet ett SPV typiskt sett ägnar sig åt klassificeras som
”näringsverksamhet som har till ändamål att medverka till finansiering genom att
förvärva fordringar” och faller således in under lagen. 12

Finansieringsverksamhet förutsätter tillstånd av Finansinspektionen. Ett företag
som erhåller sådant tillstånd benämns kreditmarknadsföretag. För att erhålla
tillstånd ställs krav främst på företagets organisation och finansiella förmåga.
Lagen innehåller bestämmelser om tillsyn av kreditmarknadsföretag och regler
för kreditgivning. Det som är av störst betydelse för
värdepapperiseringsprocessen är att lagen om finansieringsverksamhet innehåller
en hänvisning till lagen om kapitaltäckning och stora exponeringar för
kreditinstitut och värdepappersbolag (1994:2004). Kreditmarknadsföretagen är
således föremål för kapitaltäckningskrav.

                                             
12 Svenska fondföreningen menar dock att syftet med värdepapperiseringen är att ”lätta” balansräkningen
och menar därmed att det knappast rör sig om finansiering. Om så är fallet ska inte värdepapperisering
omfattas av lagen om finansieringsverksamhet.
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4.2 Kapitaltäckningsregler

Alla kreditmarknadsföretag omfattas av ett kapitaltäckningskrav till skydd för
insättare och andra fordringsägare som dessa företag har. Reglerna om
kapitaltäckning syftar till att skapa en buffert av kapital mot de risker som
institutet tar på sig på sin tillgångssida.

Det lägsta egna kapital som ett kreditmarknadsföretag kan ha bestäms ytterst av
kapitaltäckningsreglerna. Dessa regler innebär att företaget ska ha en kapitalbas
som står i relation till de kreditrisker och marknadsrisker som finns i företagets
placeringar i finansiella instrument. Kravet på kapitaltäckning innebär att
kreditmarknadsföretaget i varje ögonblick ska ha en kapitalbas som motsvarar
8% av värdet på placeringarna. Huruvida en placering behöver kapitaltäckas eller
inte beror på dess beskaffenhet. Tillgångar med låg eller ingen risk, såsom t ex
placeringar i statspapper, behöver inte kapitaltäckas, medan tillgångar i form av
utlåning till allmänheten utan säkerhet ska kapitaltäckas fullt ut. Med avseende
på värdepapperiseringsprocessen kan tilläggas att fordringar med säkerhet i
panträtt i bostadsfastighet endast ska kapitaltäckas till halva fordringsbeloppet,
d v s med 4 %. Under denna beteckning faller även bolån.

Den kapitalkostnad som denna lag för med sig anses av många experter utgöra
det viktigaste skälet till att värdepapperiseringar inte genomförs i Sverige i sin
helhet, utan med ett SPV beläget utomlands. Eftersom det bedöms att
värdepapperiseringar åtminstone inte har en negativ effekt på samhällsekonomin
har det lagändringsförslag som denna uppsats fokuserar på utarbetats av
Finansdepartementet för att möjliggöra lönsam värdepapperisering i Sverige. De
huvudsakliga förändringarna i förslaget behandlas nedan.

4.3 Förslag till lag om ändring i lagen om finansieringsverksamhet

Det lagförslag som har utarbetats av Finansdepartementet, utifrån Torkel
Gregows promemoria angående de rättsliga förutsättningarna för att genomföra
värdepapperisering i Sverige, föreslår att verksamhet som består i att vid något
eller några tillfällen förvärva fordringar eller fordringsstockar undantas från
lagen om finansieringsverksamhet. Om detta förslag skulle gå igenom innebär
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det att SPV belägna i Sverige undgår kravet på kapitaltäckning och
värdepapperiseringsprocessen kan därmed utföras i sin helhet i Sverige med ett
lönsamt resultat.

För att illustrera vilka effekter en lagändring skulle få för ett svenskt SPV som
undslipper kapitaltäckningskravet har vi konstruerat ett sifferexempel. Om ett
SPV värdepapperiserar lånefordringar för 1 Mrd så ska 50% av lånefordringarna
kapitaltäckas fullt ut13, d v s 40.000.000 ska finnas som eget kapital. Om
alternativräntan är 7% går emittenten miste om 2.800.000, d v s 7% av
40.000.000, i ränteinkomster. Detta motsvarar 28 räntepunkter14 på det totala
beloppet. I detta exempel finns det alltså 28 räntepunkter att fördela bland
värdepapperiseringsprocessens aktörer om SPV slipper uppfylla
kapitaltäckningsreglerna. För att skapa en känsla för hur mycket 28 punkter är i
realiteten gör vi en jämförelse av ränteskillnaden mellan en femårig
statsobligation och en lika lång bolåneobligation. Den 16 december 1999 låg
statsobligationen på 5,36% och SBABs bolåneobligation på 6,16%, alltså skilde
80 punkter mellan de två (www.pmi.se och www.dnbors.dn.se).

4.5 True Sale

En särskilt uppmärksammad juridisk fråga är om en
värdepapperiseringstransaktion är att betrakta som en ”true sale” eller inte, vilket
beror på om transaktionen ses som en försäljning eller som en finansiell
verksamhet. Om värdepapperiseringstransaktionen bedöms vara en finansiell
verksamhet har ingen ”true sale” ägt rum och då måste den värdepapperiserade
tillgången konsolideras i originatorns balansräkning. Detta innebär att hela
transaktionen förlorar sitt syfte eftersom det emitterade beloppet måste
kapitaltäckas. Således är det en förutsättning att överlåtelsen av bolånen betraktas
som en ”true sale” för att transaktionen ska kunna genomföras.

I dagsläget är det ofta en bedömning av revisorer och jurister som ligger till
grund för om transaktionen bedöms vara en ”true sale”. Beroende på vilken
redovisningspraxis som originatorn använder sig av, US-GAP eller IASC, kan en

                                             
13 Kapitaltäckning 8 %
14 En räntepunkt är en hundradels procent
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transaktion betraktas på olika sätt. Dessa förutsättningar bidrar till att det råder
stor osäkerhet på området idag, samtidigt som ”true sale” är en förutsättning för
att kunna genomföra en lönsam värdepapperisering.

Utifrån den rådande osäkerheten kring ”true sale”-bedömningen behandlade
därför Torkel Gregow i sin promemoria även vikten av att det verkligen
genomförs en ”true sale”. Utgångspunkten för bedömningen om ”true sale” ägt
rum bör, enligt Gregow, vara att det inte skall få finnas någon kreditrisk kvar hos
originatorn. Överlåtelsen ska även vara fullständigt genomförd, vilket innebär att
tidpunkten för äganderättens övergång ska ha inträtt och att överlåtelsen ska vara
definitiv. Vidare nämner Gregow att originatorn inte får ha åtagit sig att
återförvärva fordringarna för att en ”true sale” ska råda.
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5 Svenska aktörers syn på lagändringen

Det empiriska materialet är inhämtat från 15 intervjuer genomförda under
perioden 991108-991130. Sammanfattningar av dessa intervjuer presenteras
nedan. Kapitlet inleds med intervjuerna som är gjorda med de statliga
myndigheterna. Därefter följer de två expertföretagen Öhman Fondkommission
och Fredell & Co, för att avslutas med de potentiella originatorerna. All
information i detta kapitel grundar sig på vad de respektive respondenterna har
sagt under intervjuerna. Vi har valt att använda upplägget med enskilt
sammanfattade intervjuer på grund av att vi tyckte att detta sätt gav mest
överskådlighet åt läsaren. Ett alternativ hade varit att återge intervjusvaren
kring ett antal ämnesområden, men en sådan struktur hade enligt vår åsikt dels
gjort materialet mer ohanterligt, dels gjort det svårare för läsaren att hålla reda
på vem som var ursprungskällan.

Mikael Sedolin
Hovrättsassessor, Finansmarknadsavdelningen, Finansdepartementet

Finansdepartementet påverkar marknaden för värdepapperisering genom att de
driver lagändringsförslaget för att underlätta processen. Indirekt, menar Sedolin,
påverkar Finansdepartementet även marknaden bara genom att de tar upp frågan,
vilket kan innebära en positiv psykologisk effekt eftersom Finansdepartementet
genom sitt ställningstagande visar att det inte är något ”hokus-pokus” över
metoden. Ser man till orsakerna till att så få värdepapperiseringar har genomförts
i Sverige tror Sedolin att det kommer av en kombination av flera faktorer, bland
annat kapitaltäckningskravet i Sverige och osäkerheten kring statens inställning i
frågan. Samtidigt som värdepapperiseringar av bolån har varit drivande i andra
länder så har värdepapperiseringar i Sverige över huvudtaget fått en underordnad
roll. Detta beror främst på att Sverige redan har en effektiv bolånemarknad,
menar Sedolin.

Syftet med lagändringsförslaget är att skapa bättre förutsättningar för
värdepapperisering, alltså inte att få igång marknaden. Istället vill
Finansdepartementet att aktörerna själva ska få ta ställning till huruvida de vill
använda sig av metoden när en eventuell ändring träder i kraft.
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Finansdepartementet vill enbart skapa rätt marknadsförutsättningar för att
värdepapperiseringar ska kunna ske. För att en ökning av antalet
värdepapperiseringar ska ske i framtiden kan ytterligare regler behövas, t ex
beträffande när tillgången kan bedömas ha lämnat balansräkningen hos
originatorn. I framtiden ska man inte behöva söka tillstånd hos
Finansinspektionen vid varje värdepapperisering, anser Sedolin.

Sedolins personliga åsikt är att ingen explosion av antalet värdepapperiseringar
kommer att ske i händelse av att lagändringsförslaget träder i kraft. Volymerna
kommer dock att gå upp jämfört med dagens nivåer, eftersom fler aktörer
troligtvis kommer att prova värdepapperisering som finansieringsalternativ. Även
om antalet värdepapperiseringar skulle öka bedömer Sedolin att kompetensen
finns inom Sverige för att klara av det ökade antalet transaktioner. Vidare
påpekar Sedolin att en utveckling av värdepapperiseringsmarknaden är positivt
för samhällsekonomin eftersom det medför en ökad stabilitet i det finansiella
systemet.

Lars Svensson
Jurist, Kapitalmarknadsavdelningen, Finansinspektionen

Finansinspektionen ansvarar för kreditmarknadsföretagens kapitaltäckningskrav
och deras roll i värdepapperiseringsprocessen består bland annat i att de tar
ställning i varje enskilt fall till hur man ska se på kapitaltäckning av SPV.
Anledningen till att ett ställningstagande behövs i varje enskilt fall är den
avsaknad av lagstiftning och föreskrifter om hur värdepapperisering ska
behandlas som existerar i Sverige. Ställningstagandet rör framförallt hur en
värdepapperisering ska hanteras ur kapital- och redovisningssynpunkt.

Enligt Svensson beror den ringa förekomsten av värdepapperiseringar i Sverige
på att Sverige har en bra marknad för bolåneobligationer, vilket gör att
betydelsen av värdepapperisering minskar. Bolåneobligationer är en upparbetad
gammal metod som aktörerna har förtroende för och kunskap om. Vidare
påpekar Svensson att användning av värdepapperisering är ett sätt att lyfta fram
nytt kapital, men eftersom de senaste åren vinstmässigt har varit väldigt goda för
bankerna finns det i dagsläget tillräckligt med kapital inom bolagen. Svensson
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tror dessutom att det finns andra finansieringsmetoder som har varit mer
lönsamma. En ytterligare nackdel för värdepapperisering är avsaknaden av ett
lagrum i Sverige, tillsammans med det faktum att Sverige är en liten marknad,
vilket har medfört att aktörerna måste gå utomlands för att kunna genomföra
värdepapperiseringar. Detta skapar osäkerhet, enligt Svensson, vilket har bidragit
till att metoden inte är speciellt ofta förekommande i Sverige.

Anledningen till att ett lagändringsförslag tagits fram är, enligt Svensson, att det
finns ett tryck från marknaden. Dessutom hårdnar den globala konkurrensen och
myndigheterna vill att svenska aktörer ska kunna konkurrera på lika villkor som
sina utländska konkurrenter. Därtill ser Finansinspektionen det som positivt att
det troligtvis blir billigare för konsumenterna om värdepapperisering kommer
igång. När det liggande lagändringsförslaget kommer att utmynna i en lagändring
är däremot osäkert eftersom ärendet inte ligger högst upp på
Finansdepartementets prioriteringslista. Svensson tror att lagen eventuellt kan
träda i kraft årsskiftet 2001/2002. När lagändringen genomförs ämnar dock
Finansinspektionen komplettera lagen med råd eller föreskrifter så att
värdepapperiseringarna inte kommer att behöva bedömas av Finansinspektionen
vid varje enskilt fall. Trots detta tror Svensson att det inte räcker med enbart en
lagändring för att värdepapperisering ska öka i Sverige, han understryker även att
de finansiella incitamenten måste finnas. Lagändringen är emellertid en viktig
förutsättning för att värdepapperisering ska bli vanligare, trots att det är oklart om
den är tillräcklig. Sammanfattningsvis tycker Svensson att en av de rådande
svårigheterna kring värdepapperisering försvinner med lagändringen.

Det liggande lagändringsförslaget behandlar inte uttryckligen värdepapperisering
av bolån, men det är troligen i första hand dessa som kommer ifråga för
värdepapperisering, säger Svensson. Departementspromemorian (DS 1998:71)
synes dock, enligt Svensson, ha utgått ifrån att det är bolån som det främst
kommer att bli fråga om att värdepapperisera. För att även andra fordringar ska
kunna värdepapperiseras kan andra överväganden än de som tas upp i
promemorian komma att behöva beaktas. I framtiden tror därför Svensson att
kompletterande lagändringar kommer att behöva utarbetas för att underlätta
värdepapperisering av andra tillgångar, t ex kontokortskrediter.
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På den svenska bolånemarknaden agerar främst svenska aktörer. Utländska
banker och institut har haft det väldigt svårt att etablera sig och istället vänder de
sig främst till företagskunder. Svensson tror att de aktörer som troligtvis kan
komma att använda sig av värdepapperisering i framtiden är de stora och
medelstora aktörerna. De små aktörerna har i de flesta fall ingen lånestock att
värdepapperisera, eftersom bottenlånen sköts av större institut och de små endast
ger topplån till låntagarna. Därmed inte sagt att de små aktörerna inte alls skulle
kunna dra fördelar av en värdepapperisering, påpekar Svensson. En
grundförutsättning för att värdepapperisering ska kunna bli aktuellt är dock att
tillräckligt med kompetens i ämnet värdepapperisering finns i Sverige och det
menar Svensson att det gör, åtminstone hos de stora instituten.

Martin Blåvarg
Biträdande Chef, Finansiella System, Riksbanken

Riksbankens påverkan på den föreslagna lagändringen i Sverige har skett  i form
av att de har lämnat remissvar på Finansdepartementets lagförslag kring
kapitaltäckningskrav vid en värdepapperisering. Blåvarg menar att de största
anledningarna till att det sker så få värdepapperiseringar i Sverige är
kapitaltäckningskravet på SPV, samt att bolåneinstituten redan har tillgång till
billig finansiering för sina bolån genom att den svenska lånemarknaden fungerar
effektivt. Dessutom är det ett stort problem att tillstånd måste sökas för SPV vid
varje enskilt genomförande av värdepapperisering. Avsaknaden av volym på den
svenska marknaden borde däremot inte utgöra ett hinder för värdepapperisering i
och med att marknaden för bolåneobligationer fungerar effektivt och därmed
borde även värdepapperiserade instrument kunna fungera bra, argumenterar
Blåvarg. Han ifrågasätter även relevansen av att skilja mellan den nationella och
den internationella marknaden genom att investerarna ofta finns i utlandet.
Svenska institutionella investerares låga beredvillighet att investera i
kreditinstrument kan emellertid vara en orsak till det förhållandevis låga utbudet
på värdepapperiserade instrument i Sverige. Detta med anledning av att de
institutionella investerarna trots allt är de viktigaste investerarna när det gäller
bolåneobligationer och bostadsinstituten har utvecklade kontakter med dem. Som
en följd av detta påverkas bostadsinstituten av de institutionella investerarnas
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inställning till om det vore bra att ersätta bolåneobligationer med
värdepapperiserade instrument.

Blåvarg tycker att bolån är bra att värdepapperisera eftersom de är homogena,
men å andra sidan ger det en mindre vinst att värdepapperisera bolån än andra
fordringar p g a att bolån inte behöver kapitaltäckas fullt ut. De största fördelarna
med att värdepapperisera är enligt Blåvarg att kapitalkostnaden för finansieringen
minskar, att originatorerna blir tvungna att se över sin kreditgivning, vilket kan
göra kreditgivningen bättre, och att kundkontakten bibehålls om man finansierar
genom värdepapperisering i och med att originatorn ofta agerar servicebolag.
Nackdelarna är främst den höga fasta kostnaden att sätta upp en
värdepapperiseringsstruktur och den beroendeställning originatorerna skaffar sig
till de finansiella marknaderna.

Vidare säger Blåvarg att staten vill hålla sig så neutral som möjligt, men
samtidigt undanröja eventuella hinder för marknadens aktörer. Staten har inget
eget intresse av att uppmuntra värdepapperisering i Sverige, men Riksbanken har
trots detta en uttalad positiv inställning till värdepapperisering. Problemet som
hittills har existerat är att aktörerna tidigare har upplevt en brist i att det inte har
funnits ett lagrum för värdepapperisering i Sverige. Med den nya lagen får dessa
aktörer veta att staten godkänner värdepapperisering som verksamhet och därmed
borde denna osäkerhet elimineras. Däremot tror Blåvarg att lagändringen kanske
inte kommer att spela någon större roll eftersom värdepapperisering ändå kan
vara bättre att genomföra utomlands, bland annat p g a att värdepapperisering
traditionellt sett har ett anglosaxiskt rättssystem. Därför kan det vara mer
naturligt att värdepapperisera i andra länder.

Framtiden för värdepapperisering av bolån i Sverige beror, enligt Blåvarg, på om
några aktörer sätter i gång med värdepapperisering, dock tror han att de mindre
aktörerna är de som har störst intresse. De stora har redan inarbetade rutiner för
att ge ut bolåneobligationer, vilket de små inte har. De små kan lika väl bygga
upp sina nya rutiner kring värdepapperisering av bolån istället för
bolåneobligationer. Emellertid kan de stora bli intresserade av
värdepapperisering av bolån om de börjar värdepapperisera andra krediter och får
positiva erfarenheter av detta. Svenska bankkoncerner har under flera år haft god
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kapitalisering, men i takt med den kredittillväxt som sker kan behovet att frigöra
kapital öka och därmed intresset för värdepapperisering likaså. Avslutningsvis
bedömer Blåvarg att kompetensen kring värdepapperisering absolut finns i
Sverige och att ett eventuellt inträde i EMU kan komma att påverka utbudet av
värdepapperiserade instrument positivt.

Carl-Fredrik Högstedt
Analytiker, Structured Finance, Öhman Fondkommission

Högstedt börjar intervjun med att berätta att Öhman Fondkommission är
bankoberoende och verksamma inom bland annat rådgivning, strukturering och
systemstruktur vid värdepapperiseringar i Sverige. Trots deras naturliga
egenintresse av att utveckla den svenska marknaden för värdepapperisering
erkänner Högstedt att initialskedet vid en värdepapperisering är förknippat med
höga kostnader. En orsak till den höga kostnaden är, enligt honom, det hårda
informationskravet på de underliggande tillgångarna, vilket förutsätter en rad
olika analysverktyg. Dessutom nämner Högstedt avsaknaden av ett lagrum och
okunskapen om effekterna av att värdepapperisera som två viktiga faktorer vilka
hittills har avskräckt de stora svenska aktörerna ifrån att värdepapperisera. Därtill
kommer att en viss missuppfattning om kostnader och vinster vid genomförande
av värdepapperisering har bidragit till denna avvaktande attityd. Högstedt
uppskattar att det i dagens läge behövs en sammanlagd volym på cirka 1,5
miljarder kronor för att genomföra en lönsam värdepapperisering.

Bland de objekt som är möjliga att värdepapperisera tycker Högstedt att bolån är
de som är mest lämpliga, eftersom de i de flesta fall är de objekt som är mest
homogena. När det gäller storleken på aktörerna tror han att de volymmässigt
största aktörerna är de som har de bästa möjligheterna, men även nischbankerna
och de mindre aktörerna har mycket att vinna på värdepapperisering. Deras
tillgång på eget kapital är ofta begränsad och värdepapperisering kan vara en
möjlighet för dessa aktörer att uppnå större marknadsandelar utan ytterligare
tillskott av dyrt eget kapital. Dessutom kan aktörer som värdepapperiserar
erbjuda en låg ränta på sina lån genom att deras upplåningskostnad minskar.
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Högstedt anser vidare att skatteklimatet är väldigt viktigt för var man väljer att
lägga SPV vid en värdepapperisering. Anledningen till att Jersey är ett ofta
använt geografiskt område för värdepapperisering är dels skatteklimatet, men
framförallt att det redan har genomförts ett antal värdepapperiseringar med SPV
på Jersey. Detta medför att legala, redovisningsmässiga och skattemässiga frågor
redan är utredda. Kostnaderna för att genomföra en värdepapperisering på Jersey
är därmed väl kända och kan hållas på ett minimum. Den geografiska placeringen
av SPV är dock ofta beroende av vilken struktur som föredras då det i olika
affärer finns olika syften med att genomföra värdepapperisering.

På det hela taget hävdar Högstedt att intresset för värdepapperisering är stort i
Sverige och att de flesta känner till begreppet värdepapperisering. Dessutom
konstaterar Högstedt att den nödvändiga jurist-, redovisnings-, system- samt
struktureringskompetensen finns i Sverige och detta gör att kunskapsnivån inte är
ett problem.

Olof Cato
Associate, Fredell & Co

Fredell & Co är ett oberoende expertföretag inom structured finance-området
med huvudkontor i Belgien. Företaget är dock ursprungligen svenskt och ett
kontor ligger kvar i Stockholm. En stor del av arbetet består i att hjälpa banker
och fastighetsbolag vid värdepapperisering. För tillfället arbetar Fredell & Co
mycket med att klumpa ihop tillgångar från flera mindre fastighetsbolag för att
sedan emittera värdepapperiserade obligationer. Eftersom denna verksamhet är
relativt omfattande samarbetar Fredell & Co med bankerna CIBC och Lehman
Brothers.

Cato menar att det bara är en tidsfråga innan värdepapperisering kommer att vara
betydligt mer utbrett i Sverige. Cato tror att alla banker kommer att använda sig
av värdepapperisering i framtiden. Anledningen till att området är relativt
outvecklat i Sverige beror främst på att investerarna ännu inte riktigt har förstått
produkten, tror Cato. Dessutom saknas en tydlig standard för hur verksamheten
ska gå till, vilket skapar osäkerhet.
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I dagens läge bedömer Cato att det krävs en sammanlagd volym på cirka 1 Mrd
kronor för att det ska vara lönsamt att genomföra värdepapperiseringar och detta
är givetvis ett ytterligare hinder för de mindre aktörerna. Fredell & Co är dock
oerhört positiva till lagändringsförslaget och tror att det är en stor psykologisk
spärr att det inte är ekonomiskt möjligt att ha SPV i Sverige vid
värdepapperisering. Det kan även från vissa håll ha betraktats som lite suspekt att
behöva använda SPV på t ex Jersey. Cato poängterar dock att det inte är
skatteaspekten som har tvingat originatorerna utomlands. Att originatorerna har
valt utländska SPV har dock medfört stora administrativa kostnader, t ex
utländska advokatarvoden, som kraftigt har fördyrat värdepapperiseringen. Cato
tror att den föreslagna lagändringen ur regleringssynpunkt är fullt tillräcklig. Från
myndigheternas håll anser Cato att inga ytterligare åtgärder är nödvändiga. Det är
nu upp till marknadens aktörer om värdepapperisering ska ta ordentlig fart.

Framtiden ser väldigt ljus ut för värdepapperisering av bolån i Sverige, tycker
Cato. De högre krav som hela tiden ställs på bankerna p g a den internationella
konkurrensen, ägarnas högt ställda förväntningar och ett svenskt inträde i EMU
med en homogen valuta kommer att tvinga bankerna att inse fördelarna med
värdepapperisering. Den viktigaste av dessa är balansräkningseffekten som gör
att kapital kan frigöras och att avkastningen på det egna kapitalet höjs. En annan
är att investerarbasen kan breddas.

Lennart Wigren
Centrala utvecklingsavdelningen, Handelsbanken (Statshypotek)

Wigren inleder med att säga att Handelsbanken har tillräckligt med information
för att kunna fatta beslut om värdepapperisering, bland annat p g a att Wigren
tidigare var ansvarig för grundarbetet kring den stora svenska
värdepapperiseringsaffären Osprey hos dåvarande Svensk Fastighetskredit. För
närvarande är Handelsbanken/Statshypotek störst på den svenska
bolånemarknaden med en andel på cirka 30%, d v s drygt 300 Mrd. De har
övervägt värdepapperisering i 10 år, men har hittills kommit fram till att det inte
är lönsamt. Enligt Wigren var inställningen hos Handelsbanken till och med mer
positiv för 10 år sedan än nu. På den tiden var det främst balanstekniska frågor
och regleringsmotiv som skapade ett intresse för värdepapperisering.



Värdepapperisering av bolån i Sverige
- hur påverkas marknaden om kapitaltäckningskravet tas bort?

Johan Gabrielsson & Fredrik Nyström

33

Wigren menar att det inte är ekonomiskt lönsamt att värdepapperisera av
fundingskäl15, eftersom investerarna kräver högre ränta för värdepapperiserade
instrument än för vanliga bolåneobligationer, trots att risken är densamma eller
rentav lägre. Däremot säger han att det kan finnas andra skäl till att
värdepappersiera. Ett kan vara att finansiera återköp av aktier i företaget och på
så sätt öka kapitaleffektiviteten, ett annat är balansräkningsmotivet om
tillgångsmassan är stor. Wigren menar vidare att det är möjligt att köpa till sig
lönsamhet i termer av bättre nyckeltal med värdepapperisering, men att
förbättringen enbart är en illusion som inte stämmer i verkligheten. Den största
nackdelen, som Wigren ser det, är att värdepapperiseringar hittills främst har
genomförts för att tillgodose utländska aktörers behov av att hitta intressanta
placeringar. Han nämner bland annat att SBABs planerade värdepapperisering
inte blev av eftersom investerarna inte var intresserade av placeringsalternativ
med en så pass låg avkastning. Investerarna vill istället ha en hög avkastning och
är också beredda att ta en högre risk för att uppnå det. Därmed är det meningslöst
att erbjuda lågriskprodukter. Just denna anledning anser Wigren som den
viktigaste för att värdepapperisering inte tar fart i Sverige.

Kostnaden för att värdepapperisera är enligt Wigren 40 räntepunkter, vilket ska
jämföras med kostnaden för eget kapital. Han säger visserligen att den föreslagna
lagändringen sänker kostnaden för att värdepapperisera till 20 räntepunkter, men
hävdar samtidigt att det inte räcker. En annan viktig del som Wigren fortfarande
saknar i lagen och som måste ändras är att gamla lån ska kunna ersättas med nya
för att få mer flexibilitet. Dessutom påpekar Wigren att lagstiftarna inte har insett
att värdepapperiseringar måste överladdas av ratingskäl och därför ställer han
frågan hur överskottet ska kunna tas ut från SPV. Wigren tror inte heller att
omfattande värdepapperisering börjar med bolån i Sverige, utan i stället med
kommersiella fastigheter, blankolån, leasingkontrakt eller hyreskontrakt.

Vidare bedömer inte Wigren att de nödvändiga marknadsförutsättningarna finns
för att värdepapperisera i Sverige till skillnad från i t ex USA där det inte finns
några effektiva bolåneobligationer. Wigren berättar att det i USA är stora statliga
grossister som köper upp lån av banker, alltså helt andra förutsättningar än i

                                             
15 Funding är ett finansiellt begrepp som på svenska ungefär motsvaras av finansiering.
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Europa. Han tror att alternativa papper endast kan intressera om de har en högre
risk och ger en högre ränta. Värdepapperisering ger för liten risk och metoden
ger för låg marginal. Inte heller EMU bedömer Wigren som en positiv injektion,
eftersom reglerna i Europa inte är homogena.

Göran Zakrisson
Ansvarig för Business and Risk control,

Spintab (FöreningsSparbanken)

Spintab har en marknadsandel på cirka 30%, vilket motsvarar en volym på drygt
300 miljarder. Detta gör Spintab till den näst största aktören på den svenska
bolånemarknaden, det enda bolåneinstitut som är större är Stadshypotek. Enligt
Zakrisson har Spintab övervägt att genomföra värdepapperiseringar och anser sig
därför besitta tillräckligt med kunskap för att kunna fatta beslut om
värdepapperisering, dessutom känns den föreslagna lagändringen väl till.
Zakrisson tror att den kan komma att främja värdepapperisering, eftersom
produkten blir mer ”legitim” för investerarna. Många av problemen kring
regelverket kvarstår dock. Enligt Zakrisson gäller det vid värdepapperisering att
hitta en homogen tillgång med ett bra cash-flow, det är därför bolån lämpar sig så
bra. I Sverige är bolån den enklaste tillgången att värdepapperisera, men
Zakrisson menar att även kreditkortsfordringar lämpar sig väl.

Motiven för att värdepapperisera är bland annat att det skapar en möjlighet att
diversifiera upplåningskällorna och att originatorn därmed kan uppnå ett
effektivare utnyttjande av kapitalet, enligt Zakrisson. Nackdelarna tycker
Zakrisson främst är att värdepapperisering är en komplicerad process, för vilken
det i Sverige saknas ett detaljerat ramverk kring legala frågor, redovisnings-,
moms-, konsument- och skattefrågor. För att värdepapperisering ska ta fart i
Sverige behövs det att någon börjar genomföra transaktioner, vilket Zakrisson
tycker är det enda sättet att öka kunskapen och utveckla produkten på. Själva
ämnet behöver inte diskuteras mer, den debatt som pågått en längre tid är mer än
tillräcklig. Trots detta anser Zakrisson att framtiden för värdepapperisering ser
ljus ut. Han konstaterar som så många andra att värdepapperisering har
exploderat på kontinenten, men stått stilla i Sverige. Om Sverige går med i EMU
tror dock Zakrisson att även den svenska marknaden för värdepapperisering
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kommer att explodera. Detta till följd av att originatorerna  kan ge ut obligationer
i euro, vilket leder till att behovet av en kostsam swapmarknad16  minskar.

Vid konstruktionen av en värdepapperisering ges vanligen originatorn en option
på att köpa tillbaka lånestocken från SPV. Inget avtal om återgång får gälla
eftersom det då räknas som en pantsättning, förklarar Zakrisson.
Konsumentverket har dock problem att acceptera detta eftersom de anser att
åtagandet mot kund ska gälla hela lånetiden (t ex 40 år). Därför vill de ha ett
avtal om återgång, vilket dock skulle innebära att ingen ”true sale” ägt rum och
SPV måste konsolideras. Detta leder i sin tur till att värdepapperiseringen helt
förlorar sin innebörd.

Staffan Olsson
Finanschef, SEB Bolån

Enligt Olsson uppgår SEB Bolåns marknadsandel till 11% av den svenska
bolånemarknaden. SEB Bolån har genom åren genomfört 9 värdepapperiseringar,
varav den senaste genomfördes 1994. De hittills genomförda
värdepapperiseringarna har till stor del skett i dollar och yen med anledning av
att intresset i Sverige har varit måttligt och SEB Bolån istället har varit tvungna
att gå utomlands för att kunna hitta tillräckligt många lämpliga investerare så att
de har kunnat erhålla en marginal. När SEB har genomfört värdepapperiseringar
har de varit AAA-ratade och SEB Bolån har alltid agerat servicebolag i
processen därför att de anser att kunderna fortfarande måste behandlas väl vid en
värdepapperisering. ”Banken har ju fortfarande ett åtagande som de inte bara kan
krypa ur”, säger Olsson och fortsätter ”Om låntagaren inte kan betala tillbaka
lånet är det ju obligationsinnehavaren som tar den risken vid en
värdepapperisering”.

Olsson säger vidare att SEB Bolån inte planerar några nya värdepapperiseringar,
men att värdepapperisering hela tiden finns med som ett potentiellt alternativ.
SEB Bolån har inte använt sig av Fredell & Co eller Öhman Fondkommission
vid sina värdepapperiseringar eftersom de, enligt Olsson, själva besitter den

                                             
16 Att swappa innebär att ett flöde byts mot ett annat mot en viss marginal till intermediärbanken. De
vanligast förekommande swaparna är valutaswapar och ränteswapar.
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nödvändiga expertisen. Olsson säger också att den främsta anledningen till att
SEB Bolån har genomfört sina värdepapperiseringar har varit att de har velat
frigöra kapital från balansräkningen.

När Olsson ska nämna de största nackdelarna som följer av värdepapperisering
tar han främst upp den tungrodda processen att gå utomlands. Som en följd av
detta kommer tillämpningen av anglosaxiska lagar som bidrar till att
värdepapperisering kostar mycket pengar. Olsson tror att en lagändring skulle
kunna öka produktiviteten, men säger samtidigt att SEB Bolån har väntat länge
på en sådan. Han tillägger dock att det inte är ett krav från SEB Bolåns sida att
det sker en lagändring, de kan ändå komma att använda sig av
värdepapperisering i framtiden. För att SEB Bolån ska värdepapperisera i Sverige
krävs det dock att det blir billigare än utomlands. Enligt Olsson kan
värdepapperisering av bolån ta fart i Europa om EU klarar av att homogenisera
lagarna, men då krävs det även att värdepapperiseringsprocessen bedöms som en
”true sale”.

Johan Franzén
Ansvarig för Structured Finance, SBAB

SBAB är den tredje största aktören på den svenska bolånemarknaden med en
total marknadsandel på 13%. SBAB samarbetar med Sparbankerna Finn och
Gripen, Länsförsäkringar Bank och Ikanobanken. Dessa institut säljer SBABs lån
(bottenlån) och kan själva stå för topplånet. Bottenlånet placeras i SBABs
balansräkning. Tidigare under året hade SBAB långt gångna planer på att
genomföra en värdepapperisering, men de valde att inte genomföra
värdepapperiseringen. Anledningen till detta var att marknaden inte var mogen.
Det fanns helt enkelt inte tillräckligt med investerare för de emitterade
obligationerna.

Franzén menar att alla tillgångar egentligen kan värdepapperiseras, men
anledningen till att bolån är den vanligast förekommande är att bolån är den
enklaste tillgången att analysera och värdera. Det främsta motiven till att
värdepapperisera är att värdepapperisering optimerar avkastningen på eget
kapital och är en viktig finansieringskälla eftersom många internationella
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investerare är intresserade av de emitterade instrumenten. Emellertid kan det vara
svårt att finna tillräckligt med investerare för obligationer emitterade i svenska
kronor. Enligt Franzén är en nackdel vid värdepapperisering att den initiala
investeringskostnaden är väldigt hög. Inte bara pengamässigt utan det är även
väldigt tidskrävande att skapa den grundläggande strukturen för transaktionen.

SBAB känner till den föreslagna lagändringen, men en eventuell lagändring
kommer i SBABs fall inte att vara avgörande för framtida beslut kring
värdepapperiserng. Förslaget har dock självklart en betydelse om den innebär att
kostnaden för att värdepapperisera sjunker, tillägger Franzén. Det är även positivt
om investerarnas intresse för värdepapperiserade instrument ökar, vilket kan bli
aktuellt i och med att lagändringsförslaget ”legitimerar” processen och de aktörer
som tidigare har tagit avstånd från instrument emitterade av utländska SPV nu
kan komma att investera i instrumenten. Enligt Franzén finns det ingen
ytterligare statlig åtgärd som kan öka SBABs intresse för värdepapperiserng.

Franzén tror att värdepapperisering kommer att bli allt vanligare i framtiden, inte
bara vad det gäller bolån. En bidragande orsak till ett ökat intresse är ett
eventuellt svenskt medlemskap i EMU. Ett medlemskap skulle vara positivt
eftersom originatorn då slipper ”swappa” euro mot kronor.

Hans Ottozon
VD, BoKredit (Östgöta Enskilda Bank)

BoKredit ägdes tidigare av Posten, men ägs sedan i somras av Östgöta Enskilda
Bank, som i sin tur ägs av Den Danske Bank. BoKredit har en marknadsandel på
3% och känner väl till värdepapperiseringsprocessen och den föreslagna
lagändringen. Vidare planerar BoKredit att genomföra en värdepapperisering i
januari tillsammans med Öhman Fondkommission som ska stå för
expertkompetensen. Som SPV kommer BoKredit att använda sig av ett befintligt
SPV på Jersey, de emitterade instrumenten kommer sedan att säljas i
USA/Kanada.

Enligt Ottozon är värdepapperisering av bostadsrättslån väldigt svåra att hitta
investerare till eftersom investerare utanför Norden inte känner till systemet med
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bostadsrätter. Trots denna osäkerhet undersöker BoKredit möjligheten att
värdepapperisera bostadsrättslån. Om det däremot skulle vara möjligt att hitta
svenska investerare till instrumenten, vilket dock historiskt sett har visat sig vara
svårt, skulle det inte vara något problem att värdepapperisera bostadsrättslån.
Ottozon ifrågasätter dessutom om bolån verkligen är den bästa tillgången att
värdepapperisera, eftersom de inte är helt homogena. ”Bolånen måste klumpas
ihop till en gott & blandat påse där stora skillnader kan finnas mellan de belånade
husen och låntagarna sinsemellan”, säger Ottozon.

Ottozon tycker att den största fördelen med värdepapperisering är att den
förbättrar avkastningen på eget kapital, vilket är ett viktigt mått i och med att
ratinginstituten tittar mycket på detta nyckeltal. En annan fördel är att
balansräkningen minskas. En nackdel med svensk värdepapperisering är att den
är alltför beroende av utländska räntesvängningar, eftersom instrumenten som
ges ut nomineras i utländsk valuta. Vidare är det svårt att finna investerare i
Sverige och generellt sett är kunskapen om värdepapperisering högre utomlands.
De initiala kostnaderna är också väldigt höga. Dessutom är det den amerikanska
marknaden som bestämmer reglerna vid värdepapperisering och det försvårar
eftersom de har en annan kredittradition, anser Ottozon.

Den föreslagna lagändringen kommer inte att ge några dramatiska förändringar i
utbudssituationen, enligt Ottozon, eftersom lagändringen inte är anpassad till den
svenska bolånemarknaden med bostadsrätter, villor och fritidshus. Den passar
bättre för värdepapperisering av stora homogena byggnader såsom kärnkraftverk,
Arlandabanan och World Trade Center. Däremot är lagändringen bra med
anledning av att den väcker intresse hos flera aktörer, bland annat genom att t ex
höga kostnader för brittiska advokatbyråer kan undvikas. Att de hittills
genomförda värdepapperiseringarna har skett med SPV på Jersey beror inte på
skattetekniska skäl, enligt Ottozon, utan istället på att ett tydligt lagrum och
nödvändig kompetens finns tillgänglig där.

I Sverige finns det ingen historisk bakgrund för värdepapperisering, vilket
medför att många investerare känner sig osäkra i sitt umgänge med instrumenten.
I USA finns däremot en kultur för värdepapperisering. Ottozon tror att en
liknande tradition måste komma till stånd i Sverige innan värdepapperisering ska



Värdepapperisering av bolån i Sverige
- hur påverkas marknaden om kapitaltäckningskravet tas bort?

Johan Gabrielsson & Fredrik Nyström

39

kunna bli stort. Däremot tror han att värdepapperiseringsprocessen inte heller i
framtiden kommer att genomföras i sin helhet i Sverige. Detta beroende på att det
inte finns tillräckligt med investerare för instrumenten i Sverige. Istället kommer
instrumenten att ges ut i andra valutor för att därmed finna utländska investerare.

Bengt Clemedtson
vVD, Skandiabanken

Skandiabanken har en marknadsandel på 1,3% av bolånemarknaden där
portföljen av privata bolån uppgår till cirka 6 Mdr. Under de tre senaste åren har
Skandiabanken emellertid fördubblat sin portfölj. På frågan om Skandiabanken
har tillräckligt med information för att kunna genomföra en värdepapperisering
svarar Clemedtson att det inte finns någon aktör som har tillräckligt med
information för tillfället. Det som det råder osäkerhet om och som har stannat
upp utvecklingen av värdepapperisering i Sverige är, enligt Clemedtson, främst
hur långivarens åtagande mot kund ska behandlas, eftersom detta åtagande är
längre än löptiden på den värdepapperiserade obligationen. Detta problem gäller
för samtliga aktörer, säger Clemedtson, eftersom man måste kunna kliva ur efter
en viss del av tiden. Det råder helt enkelt ingen matchning mellan bolånets
respektive obligationens löptid. Vidare erkänner Clemedtson att han inte vet vad
det nya lagförslaget innebär i detalj, men att han däremot är medveten om att
svenska SPV ska kunna undantas från kapitaltäckningskravet. Clemedtson tycker
inte att staten kan vitaga några ytterligare åtgärder för att underlätta
värdepapperisering.

Värdepapperisering är ett intressant finansieringsalternativ, enligt Clemedtson.
Det som hittills har hindrat Skandiabanken från att värdepapperisera är just
osäkerheten om åtagande mot kund. Clemedtson menar att ju fler
finansieringsmöjligheter en bank har desto bättre, däribland finns
värdepapperisering som ett möjligt alternativ. Det som dock avgör intresset för
att värdepapperisera är till vilket pris obligationerna kan säljas till investerarna.
Avslutningsvis säger Clemedtson att värdepapperisering har en fördel i att det
gör att även mindre aktörer kan konkurrera på marknaden, eftersom en mindre
andel kapital krävs.
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Henrik Bonde
Ansvarig för Ekonomi- och Finansfunktionen, Ikanobanken

Ikanobanken är en ny aktör på den svenska bolånemarknaden. Tidigare har inte
banken erbjudit sina kunder bolån, men alldeles nyligen inledde Ikanobanken ett
samarbete med SBAB. Samarbetet fungerar som så att Ikanobanken säljer bolån
för SBABs räkning, varefter krediterna som ges placeras i SBABs balansräkning.
I och med att Ikanobanken är en helt ny aktör på den svenska marknaden har
banken en väldigt liten marknadsandel.

Bonde är väl medveten om det liggande lagändringsförslaget och Ikanobanken
har tillskansat sig tillräckligt med information för att kunna ta ställning till
värdepapperisering. Utifrån detta har Ikanobanken beslutat att inte genomföra
några värdepapperiseringar. Beslutet grundas, enligt Bonde, på att Ikanobanken
för tillfället inte har något behov av att banta sin balansräkning, utan istället har
utrymme för att ta in större volymer. I och med att det främsta motivet för
värdepapperisering, enligt Bonde, är att krympa balansräkningen, är
värdepapperisering inte aktuellt. Ytterligare anledningar till att inte
värdepapperisera är att det är krångligt och kostsamt, samt att ansvaret mot
kunderna står kvar.

Bonde tror inte heller på en utvidgning av marknaden för värdepapperisering
inom den närmaste femårsperioden. För att intresset för värdepapperisering ska
öka kräver Bonde framförallt att de administrativa kostnaderna minskar, samt att
SPV i framtiden inte ska behöva konsolideras. Emellertid tycker Bonde att det
instrument som har störst potential för att värdepapperiseras är bolån med
anledning av att tillgången är så pass homogen.

Per Wiss
Ansvarig för Privatmarknadsavdelningen, JP Bank

JP Bank har en sammanlagd volym på 2,5 Mrd kronor på den svenska
marknaden, enligt Wiss. Han är av uppfattningen att värdepapperisering ger
större fördelar desto större originatorn är, men tror ändå att det skulle kunna
fungera även för JP Bank. Banken har redan tillräckligt med information om
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värdepapperisering, de rätta kanalerna för att kunna genomföra
värdepapperisering och kunskapen som krävs för att kunna fatta beslut om
värdepapperisering. Dessutom säger han att värdepapperisering diskuterades
igenom ordentligt för ett år sedan på JP Bank, men genomfördes inte.

Wiss tycker att de främsta fördelarna med värdepapperisering är att kapital kan
frigöras från balansräkningen och att upplåningen kan tryggas. De största
nackdelarna är den stora kostnaden, den omfattande administrationen och allt
”pyssel” som en värdepapperisering kräver. Vidare säger Wiss att han vet vad det
nya lagändringsförslaget innebär, men att han inte är så påläst om detaljerna.
”Den kommer dock inte att påverka JP Bank, eftersom vi är så små”, säger han.
Wiss hävdar dessutom att värdepapperisering skapar andra problem i och med att
värdepapperisering är ett känslomässigt beslut. Han anser att banksektorn,
inklusive JP Bank, är väldigt traditionsbunden, bland annat genom att branschen
föredrar stora balansräkningar istället för höga nyckeltal. Detta främjar inte direkt
värdepapperisering som görs för att krympa balansräkningen. I dagsläget behöver
inte JP Bank frigöra kapital, men däremot ligger de alltid i startgroparna för att
göra värdepapperiseringar.

Wiss tror att det kommer att ta lång tid innan värdepapperisering kommer att bli
stort i Sverige p g a den konservativa inställningen. Dessutom är Sverige för litet
med för få aktörer, situationen i USA är helt annorlunda. Vad det gäller frågan
om det finns tillräckligt med kompetens i Sverige menar Wiss att om kompetens
hör ihop med inställning så är svaret nej. Däremot anser han att sakkunskapen
om värdepapperisering är fullt tillräcklig.

Tommy Andersson
Verksam inom affärsutveckling och projektledning, HSB Bank

HSB Bank har en volym på 4 Mrd på den svenska bolånemarknaden och är för
tillfället inne i en period med väldigt stark tillväxt. Andersson menar att HSB
Bank absolut har tillräckligt stor volym för att kunna värdepapperisera eftersom
det, enligt honom, enbart krävs cirka 500-750 miljoner för att transaktionen ska
vara ekonomiskt lönsam. HSB Bank har tillräckligt med information för att
kunna fatta beslut om värdepapperisering, bland annat var Andersson själv



Värdepapperisering av bolån i Sverige
- hur påverkas marknaden om kapitaltäckningskravet tas bort?

Johan Gabrielsson & Fredrik Nyström

42

ansvarig för ett projekt 1994-1995 som syftade till att utvärdera om det var
lämpligt för HSB Bank att värdepapperisera. Projektet lades dock ner efter ett år.

De främsta fördelarna med att värdepapperisera tycker Andersson är att
balansräkningen kan minskas och att värdepapperisering gör att ett nytt
finansieringsalternativ skapas. Vidare säger han att en så pass liten bolåneaktör
som HSB Bank inte kan sköta sin finansiering genom den vanliga
finansieringsformen att emittera bolåneobligationer, eftersom detta förutsätter att
HSB Bank först måste bli ratade. Detta är inte HSB Bank för närvarande, och
dessutom krävs det en god rating för att kunna få ett bra pris på obligationerna.
Att bli ratade medför en stor kostnad för en liten aktör. Dessutom har HSB Bank
överlikviditet i dagsläget vilket gör att de kan använda sig av internfinansiering
istället för värdepapperisering. Enligt Andersson är de största övergripande
nackdelarna att värdepapperisering är krångligt och dyrt att genomföra, att
värdepapperisering har en hög ingångströskel vad gäller kapital och att det
saknas ett regelverk för värdepapperisering i Sverige.

Andersson vet inte helt säkert vad det nya lagförslaget innebär, men om inte
kostnaden sjunker när transaktionen genomförs med ett svenskt SPV jämfört med
ett utländskt SPV spelar den ingen roll för HSB Bank. Vidare tycker Andersson
att även andra faktorer än direkta kostnadsaspekter spelar in vid ett beslut
rörande var transaktionen ska genomföras. Bland dessa kan nämnas att det är
högre politisk risk i Sverige, eftersom hotet för att nya skatter ska dyka upp hela
tiden är närvarande. Denna allmänna osäkerhet nämner Andersson till och med
som det allra största problemet för värdepapperisering i Sverige. Andersson tror
emellertid att marknaden för värdepapperisering av bolån i Sverige kommer att
öka, men att den inte blir lika framgångsrik som i USA. Kompetensen finns i
Sverige för att klara av denna ökning genom att diskussioner kring ämnet har
pågått en längre tid, men marknaden är för liten för att avsättning ska kunna
hittas för alla obligationer i Sverige, enligt Andersson.
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Örian Söderberg
vVD, Länsförsäkringar Bank

Länsförsäkringar Bank har en volym på cirka 5 Mrd på den svenska
bolånemarknaden. Bolånen återfinns dock på SBABs balansräkning som
Länsförsäkringar Bank samarbetar med. Länsförsäkringar Bank står för 25-30 %
av SBABs nyutlåning. Söderberg tycker att Länsförsäkringar Banks volym är
tillräckligt stor för att värdepapperisering ska vara genomförbart. Han tycker
vidare att de största fördelarna med värdepapperisering är möjligheterna att
minska kapitalbehovet och få en bättre belysning av kreditportföljen. Bland
nackdelarna nämner Söderberg den höga kostnaden och att värdepapperisering i
dagsläget måste genomföras utomlands.

Söderberg vet vad lagändringsförslaget kring kapitaltäckningskravet innebär och
säger att det påverkar intresset hos Länsförsäkringar Bank positivt, men påpekar
att det oavsett en lagändring finns ett intresse för värdepapperisering inom
banken. Söderberg anser att lagändringen räcker för att skapa ett lagrum för
värdepapperisering i Sverige.

Vidare anser Söderberg att lagändringen kan göra att marknaden för
värdepapperisering får en skjuts framåt av psykologiska skäl, eftersom processen
legitimeras av myndigheternas ställningstagande. Anledningen till att
Länsförsäkringar Bank tidigare har övervägt att använda t ex Jersey för sitt SPV
har inte varit skatteskäl som man skulle kunna tro, utan att det finns en tillämpbar
lagstiftning för värdepapperisering där.

Slutligen säger Söderberg att kompetensen kring tekniken att värdepapperisera
finns i Sverige, men att marknadskompetensen däremot saknas. Den svenska
marknaden har helt enkelt för få aktörer för att kunna vara mottaglig för alla
emitterade instrument. Ett medlemskap i EMU skulle vara bra för
värdepapperiseringens utveckling och skapar oerhört mycket större marknader,
främst p g a homogeniseringen av valutan.
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6 Analys och slutsatser

I och med att värdepapperisering är ett relativt nytt fenomen i Sverige skulle det
vara förståeligt om marknadens olika aktörer hade en heterogen och oklar bild
av ämnet värdepapperisering. Å andra sidan är informationskällorna än så länge
begränsade och de få svenska empiriska erfarenheterna inom området de enda
som kan analyseras med ett mervärde. Detta skulle kunna leda till att samtliga
aktörer formar sin syn på värdepapperisering utifrån samma grunder och
därmed erhåller en likriktad uppfattning. I detta kapitel kommer de olika
aktörernas åsikter att jämföras, dels i förhållande till varandra och dels med den
tidigare presenterade litteraturen. Då intervjuerna även behandlade fler
områden än den ursprungliga syftesformuleringen kommer även dessa att
bearbetas i analysen. I samband med analysen kommer vi även att presentera
våra egna synpunkter och konstateranden.

6.1 Fördelar med värdepapperisering

6.1.1 Minskad balansräkning och förbättrade nyckeltal

Enligt den empiriska undersökningen ser Sveriges potentiella originatorer
möjligheten att minska balansräkningen som den främsta anledningen till att
värdepapperisera sina bolån. Därmed kan originatorerna frigöra kapital som kan
användas på ett mer effektivt sätt. Potentiella användningsområden kan t ex vara
att köpa tillbaka aktier såsom Handelsbanken föreslår. Dessutom ser
Länsförsäkringar Bank en möjlighet för mindre aktörer att göra sig mer
konkurrenskraftiga genom värdepapperisering i och med att de då kan klara sig
på mindre kapital. Att det krävs mindre kapital är på sätt och vis även en fördel
för de större aktörerna, emellertid är det en mer uppenbar fördel för de små
aktörerna som ofta inte har så mycket kapital att tillgå.

I ett vidare perspektiv får en minskad balansräkning också till följd att
avkastningen på det egna kapitalet höjs i företaget, vilket också har påpekats av
ett flertal banker och bolåneinstitut, däribland BoKredit, SBAB och Spintab.
Handelsbanken håller visserligen med om denna slutsats, men trycker starkt på
att det från originatorns sida rör sig om en illusion utan någon verklig
resultatökning som grund. I dagens tider när ”shareholder value” får allt större
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betydelse i den ekonomiska debatten är det dock svårt att förstå Handelsbankens
argument att det höjda nyckeltalet för avkastningen på eget kapital endast är en
illusion och inte leder till att företaget tjänar mer pengar.

Litteraturen på området framhäver även höjningar av andra nyckeltal såsom
likviditet och soliditet som positivt, men dessa nyckeltal verkar inte vara primära
för marknadens aktörer som främst reflekterar över en höjning av avkastningen
på eget kapital. Emellertid fokuserar kreditratinginstitut mycket på höga
nyckeltal. Detta innebär att enskilt olönsamma värdepapperiseringar i ett vidare
perspektiv ändock kan vara lönsamma eftersom värdepapperiseringen kan
medföra en högre kreditrating och därmed mer gynnsamma kreditvillkor. I
slutändan leder detta till en positiv effekt på originatorns resultat.

Vår egna slutsats är att nyckeltal definitivt har en viktig funktion och är av stor
betydelse för värdet på ett företag. Det är de externa aktörerna som bestämmer
hur mycket ett företag egentligen är värt, både genom kreditratinginstitutens
värdering och aktieägarnas inställning till att investera i de respektive företagen.
Detta innebär enligt vår mening att det är positivt för originatorn att
värdepapperisera med avseende på den minskade balansräkning och den
konstaterade nyckeltalsförbättring som metoden föranleder.

6.1.2 Diversifiering av finansieringskällor

En ytterligare fördel med värdepapperisering som nämns i teorin är en ökad
diversifiering av finansieringskällorna, vilket borde resultera i att risken minskar
för originatorn. Denna effekt har även uppmärksammats i intervjuerna och en
ökad konkurrens mellan alternativa finansieringskällor skulle i slutändan kunna
leda till att upplåningskostnaden minskar. Detta är en aspekt som det dock inte
verkar läggas så stor vikt vid, men som borde vara av stort värde för samtliga
finansiella aktörer. Dessutom kan efterfrågan på kapital komma att öka i
framtiden, vilket gör att det kan bli viktigt att ha tillgång till flera
finansieringsalternativ. I dagsläget råder det emellertid överlikviditet i Sveriges
finansiella system och bankernas behov av kapital är litet, vilket kan vara en
orsak till att banker och bolåneinstitut inte känner sig tvungna att prova nya
finansieringsmetoder såsom värdepapperisering.
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6.1.3 Förbättrad kredithantering

Den sista fördelen med värdepapperisering som har nämnts i intervjuer och
litteratur är att originatorerna tvingas att förbättra sin kredithantering.
Diskussionen verkar dock relativt konstig i och med att det ändå borde ligga i
linje med företagens intresse att sträva efter en effektiv kreditgivning. Förutom
Riksbanken är det enbart mindre banker som har lanserat denna fördel och frågan
är om det inte framförallt är hos dessa aktörer som denna följdeffekt framhävs
som positiv. Utifrån detta gör vi bedömningen att de större bankerna redan har en
välstrukturerad kreditgivning och därmed får de ingen omedelbar fördel av en
ökad insyn i kreditgivningsprocessen.

6.2 Problem med värdepapperisering

6.2.1 Hög kostnad och krånglig process

De överlägset största nackdelarna som har framkommit i den empiriska
undersökningen är att marknadens aktörer uppfattar processen att
värdepapperisera som dyr och onödigt krånglig för originatorn. Denna åsikt har i
stort sett varit entydig vid intervjuerna och verkar vara det enskilt största hindret
för ökad emission av värdepapperiserade instrument. Samtidigt påstår de allra
flesta aktörer att de har en tillräckligt stor volym av bolån för att kunna
genomföra en värdepapperisering. Även om de höga initiala kostnaderna utgör en
avskräckande effekt kan det ändå uppfattas som om att kostnadsaspekten till viss
del används som ett svepskäl för att inte värdepapperisera. Detta med anledning
av att samtliga potentiella originatorer trots allt klarar av att uppnå brytpunkten
för en lönsam värdepapperisering som verkar ligga på cirka 1 Mrd kronor.
Eftersom brytpunkten innefattar de höga tröskelkostnaderna får det till följd att
dessa redan är neutraliserade när brytpunkten är nådd.

När det gäller komplexiteten av en värdepapperisering är tanken att den
föreslagna lagändringen ska skapa det lagrum som så starkt efterfrågas av
bankerna och bolåneinstituten i Sverige, men frågan är om lagändringen
verkligen tillgodoser hela detta område (för vidare diskussion se 6.4.1).
Dessutom kan det ifrågasättas om komplexiteten enbart relaterar till avsaknaden
av ett regelverk. Även om det bortses från lagliga aspekter kommer faktum



Värdepapperisering av bolån i Sverige
- hur påverkas marknaden om kapitaltäckningskravet tas bort?

Johan Gabrielsson & Fredrik Nyström

47

kvarstå att värdepapperisering är en komplicerad process som föranleds av en
genomtänkt struktur som innefattar en mängd svårbemästrade beslut, exempelvis
vilka bolån som ska värdepapperiseras. Slutsatsen är alltså att
värdepapperiseringsprocessens komplexitet blir svår att undkomma även i
framtiden.

6.2.2 Brist på investerare, ökat utlandsberoende och minskad kontroll

Ett problem som är svårare att åtgärda är bristen på svenska investerare.
Handelsbankens synpunkt att svenska investerare är mer intresserade av att
investera i instrument som kan ge högre avkastning i utbyte mot lite högre risk
kan vara en av anledningarna till att värdepapperiserade instrument inte väcker
intresse. BoKredit menar dessutom att det t ex är ett problem att svenska
värdepapperiseringar ges ut i utländsk valuta och därmed blir beroende av
utländska marknadsräntor. Riksbanken varnar originatorerna överhuvudtaget för
att bli alltför beroende av de finansiella marknaderna. Nackdelen med ett sådant
beroende kan bestå i att ledningen minskar sin kontroll över risken i företaget,
vilket togs upp i litteraturdelen som en negativ effekt. Å andra sidan kanske det
snarare är hos ledningen som problemet ligger. Den minskade riskkontrollen kan
förebyggas genom att det ställs högre kompetenskrav på ledningen som därmed
tvingas öka sin kunskap för att kunna skapa en bättre förståelse för riskanalys och
finansiella innovationer såsom värdepapperisering. För att företag ska kunna
överleva i framtidens allt mer föränderliga företagsklimat kommer det att krävas
ett flexibelt ledarskap där även företagsledarna måste vara beredda att anpassa
sig. Detta gäller också ledare i den djupt traditionstyngda banksektorn, vilket
resulterar i att den minskade riskkontrollen som värdepapperisering kan föra med
sig inte borde vara någon större nackdel på lite längre sikt.

Ikanobanken och Skandiabanken ser ett ytterligare problem i att originatorn inte
blir av med ansvaret mot kund vid en värdepapperisering. SEB Bolån, med
tidigare erfarenhet från värdepapperisering, motsätter sig dock detta påstådda
problem. De anser istället att det är en fördel att originatorn fortfarande kan vara
med och garantera att kunden bemöts på ett bra sätt. Denna kundaspekt måste
dock anses ha mindre inflytande på beslutsprocessen för eller emot
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värdepapperisering, eftersom den inte direkt härrör från den ekonomiska
aspekten, vilken verkar vara den avgörande.

6.2.3 Värdepapperisering kräver homogena tillgångar

För att en värdepapperisering ska fungera har det tidigare förklarats att det krävs
att tillgångarna som värdepapperiseras kan skapa trovärdighet, vilket i praktiken
sker genom att de är homogena. I intervjuerna har det dock framgått att det råder
delade meningar om vilka tillgångar som lämpar sig bäst för värdepapperisering.
En klar majoritet anser att bolån lämpar sig mycket bra, eftersom det är en
homogen tillgång med ett bra kassaflöde. Av denna anledning är bolån tämligen
enkla att värdera och analysera och dessa egenskaper är väldigt viktiga för
trovärdigheten när en kreditrating sedan ska göras. BoKredit påstår å andra sidan
att bolån inte alls är en särskilt homogen tillgång i och med att flera hundra lån
klumpas ihop och stora skillnader råder mellan låntagarnas ekonomiska situation
och de belånade husens beskaffenhet.

Vår åsikt är att riskspridningen på bolån inte är särskilt stor eftersom det endast
är bottenlån som är aktuella att värdepapperisera och dessa redan till sin natur är
relativt säkra. Emellertid kan den goda kreditrating som en lyckad
värdepapperisering förutsätter i vissa fall tvinga originatorn att välja ut bolån
med liknande beskaffenhet. Detta kan i undantagsfall innebära att t ex bolån från
ett geografiskt område med välbärgade låntagare inte kan sammanföras med
bolån från ett område som är förknippat med en hög riskfaktor. På det stora hela
påverkar det dock inte vår övertygelse att bolån är förhållandevis homogena och
därmed lämpliga att värdepapperisera.

6.3 Lagändringen

Eftersom kapitaltäckningskrav framförallt existerar för att begränsa risken vid
finansiella transaktioner kan behovet av kapitaltäckningskrav starkt ifrågasättas
vid värdepapperisering där själva innebörden just är att omfördela risken från
originatorn till investeraren. Detta har nu även staten bevisat att de har insett med
det nya lagförslaget som följd.
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6.3.1 När kommer den och vet aktörerna vad den innebär?

Med allra största sannolikhet kommer den föreslagna lagändringen att träda i
kraft. Det verkar dock som att ärendet inte ligger högst upp på
Finansdepartementets prioriteringslista, vilket medför att det kan dröja ett tag.
Enligt Finansdepartementet kan den eventuellt komma vid årsskiftet 2001/2002.
Osäkerheten kring när lagändringsförslaget träder i kraft tror vi dock inte
påverkar utbudet på kort sikt. De banker och bolåneinstitut som redan i dagsläget
överväger att genomföra en värdepapperisering säger sig nämligen vara
förhållandevis okänsliga för om ett SPV placeras i Sverige eller inte.

Samtliga intervjupersoner var medvetna om det liggande lagändringsförslaget,
även om vissa inte kände till detaljerna. Alla visste dock att ett SPV ska kunna
placeras i Sverige utan kapitaltäckning om lagändringen går igenom. Det är inte
särskilt oväntat att graden av medvetenhet är så hög, eftersom alla banker och
bolåneinstitut ständigt ser över sin funding. Vilken funding som är billigast
förändras hela tiden med skiftande räntenivåer och därför måste banker och
bolåneinstitut hela tiden hålla sig à jour med eventuella förändringar i
förutsättningarna för de olika fundingalternativen. Att aktörerna sedan inte tar
steget att börja genomföra värdepapperiseringar beror som vi nämnt tidigare på
andra anledningar.

6.3.2 Effekterna på utbudet

Vilka effekter en eventuell lagändring kan komma att få för utbudet av
värdepapperiserade instrument på längre sikt råder det däremot delade meningar
om. Uppfattningar alltifrån att lagändringen inte alls kommer att påverka banken
i fråga, som JP Bank påstår, till att intresset inom banken absolut kommer att öka
(Länsförsäkringar Bank) förekommer bland de intervjuade bankerna och
bolåneinstituten. Det verkar dock som att en majoritet av de intervjuade bankerna
och bolåneinstituten ställer sig tveksamma till att det liggande
lagändringsförslaget är tillräckligt för att utbudet ska öka kraftigt. Detta bekräftar
också SBAB, Spintab och BoKredit när de säger att lagändringsförslaget inte är
direkt avgörande för vilket beslut de ska fatta kring värdepapperisering och att
det kvarstår vissa oklarheter även om lagändringen träder i kraft. Vår slutsats är
dock att om lagändringen däremot för med sig kraftiga kostnadsminskningar för
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värdepapperiseringsprocessen kommer det säkerligen att ge effekt på utbudet av
värdepapperiserade instrument, eftersom effekterna på kostnaden är den
viktigaste faktorn för om lagändringen ska få genomslagskraft. Kostnadsaspekten
diskuteras ytterligare i nästa avsnitt.

6.3.3 Effekterna på placeringen av SPV

För de potentiella originatorerna verkar det inte spela någon större roll om SPV
placeras utomlands eller i Sverige, det enda som är av betydelse är kostnaderna
som valet av den geografiska placeringen för med sig. Att placera ett SPV på
Jersey för t ex med sig höga juristkostnader eftersom strukturen av transaktionen
måste anpassas till engelsk rätt. Därför skulle kostnaderna minska om ett SPV
skulle kunna placeras i Sverige där svensk rätt gäller. Dessutom borde ett
användande av svenska SPV istället för utländska få till följd att tidsomfattningen
för värdepapperiseringsprocessen minskar, vilket skulle kunna göra
värdepapperisering mer attraktivt.

Det som främst talar emot att svenska aktörer ska börja använda sig av svenska
SPV är bristen på erfarenhet av värdepapperiseringstransaktioner i Sverige, vilket
däremot inte är ett problem på t ex Jersey. Den existerande rutin av
värdepapperiseringar som finns på Jersey borde bidra till att sänka kostnaderna i
förhållande till att använda ett svenskt SPV. På det hela taget är det dock svårt att
uppskatta de ovanstående kostnaderna på kort sikt relativt varandra. I ett lite
längre perspektiv tycker vi dock att de omställningskostnader som en användning
av svenska SPV till en början för med sig skulle kunna överbryggas och då borde
kostnadsfördelarna överväga för att använda svenska SPV.

6.3.4 Effekterna på efterfrågan

En annan effekt som flertalet av de intervjuade tar upp är att en lagändring kan
komma att öka intresset för värdepapperiserade instrument från investerarnas
sida. Tidigare har det varit svårt att hitta investerare i Sverige för de emitterade
obligationerna. Detta kan ha haft sin grund i att många investerare ser skeptiskt
på obligationer emitterade av utländska bolag, speciellt sådana belägna på någon
kanalö som t ex Jersey. Även om en klar majoritet av de intervjuade bankerna
och bolåneinstituten hävdar att skälet till att placera ett SPV på Jersey inte är
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skattetekniskt uppstår det tydligen en osäkerhet från investerarnas sida när ett
bolag på Jersey emitterar svenska obligationer. Om ett SPV istället placeras i
Sverige tror många aktörer att denna skepsis kommer att försvinna och därmed
borde problemen med att finna investerare till obligationerna minska. Att statliga
myndigheter tar ställning och markerar att de är positiva till värdepapperisering
torde även det skapa en positiv effekt hos de investerare som idag väljer att inte
investera i värdepapperiserade obligationer.

Det som vi ändock ställer oss tveksamma till är om den svenska marknaden i
denna tidiga utvecklingsfas av värdepapperisering är stor nog för att de
emitterade obligationerna enbart ska kunna nomineras i svenska kronor. Ett
rimligt scenario är att värdepapperiserade bolåneobligationer på lång sikt till stor
del kommer att ersätta de traditionella bolåneobligationerna och ta över deras
investerarbas. Emellertid tror vi att denna process kommer att ta tid och då kan
det vara nödvändigt att i inledningsskedet till viss del söka investerare
utomlands.

En utländsk investerare som investerar i en obligation som är emitterad i svenska
kronor är dock med all säkerhet ute efter ett instrument med högre avkastning än
en obligation i euro eller dollar. Detta eftersom en investering i Sverige innebär
en större risk med anledning av bland annat valutarisken. Ur originatorns
synvinkel är det emellertid inte intressant att betala ut en hög effektiv ränta för en
lånestock som det hela tiden finns andra finansieringsalternativ till. Ett av dessa
alternativ skulle kunna vara rena bolåneobligationer som det historiskt sett inte
har varit svårt att finna investerare till i Sverige. Höga effektiva räntor skulle på
detta sätt kunna undvikas eftersom svenska investerare inte kräver någon högre
riskpremie för att investera i Sverige. Ett sätt att undgå att behöva betala ut höga
effektiva räntor på värdepapperiserade instrument skulle kunna vara ett svenskt
inträde i EMU (se även 6.7.2). Då skulle obligationerna automatiskt emitteras i
euro och därmed nå en betydligt bredare bas av investerare. Men detta
resonemang förutsätter inte enbart en lagändring kring kapitaltäckningskravet på
SPV, utan även ett riksdagsbeslut för ett svenskt inträde i EMU.
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6.3.5 Psykologiska effekter

En ytterligare tänkbar effekt som en lagändring skulle kunna föra med sig är av
en mer psykologisk karaktär, vilket framhålls av bland annat Länsförsäkringar
Bank. Som tidigare påpekats legitimeras värdepapperisering av myndigheterna
när dessa intar en positiv ställning och därigenom visar de att det inte är något
”hokus pokus” över metoden. Emellertid är det inte så troligt att de banker och
bolåneinstitut som vi har intervjuat anser att det finns några konstigheter över
metoden då alla redan tidigare verkar ha utvärderat metoden. Efter en sådan
genomgång av värdepapperisering borde åtminstone ingen av de potentiella
originatorerna tycka att det är något ”hokus pokus” över tekniken. Den
psykologiska effekten torde istället vara större hos investerarna som kan ha varit
tveksamma till att investera i värdepapperiserade instrument just p g a den
skenbart tvivelaktiga processen att fullborda en svensk värdepapperisering
utomlands. Detta är en effekt som vi tror många av de inblandade aktörerna kan
underskatta. Den svenska investerarbasen består till största delen av
institutionella investerare för vilka, enligt vår åsikt, den etiska och juridiska
aspekten är speciellt viktig. Därav kan det vara viktigare än vad många tror att
värdepapperiseringsprocessen i och med lagändringens införande klart och
tydligt legitimeras från statligt håll.

6.4 Annan lagproblematik

6.4.1 Ytterligare åtgärder

Flera av de intervjuade anser att lagändringsförslaget lämnar många problem
olösta, bland annat anser Spintab att många av problemen kring ett klart och
tydligt regelverk kvarstår. Handelsbanken tycker att lagförslaget utelämnar
problemen kring hur pengarna som används till att överladda kassaflödet till SPV
ska kunna tas ut. Vidare anser Handelsbanken att lagen måste ändras så att det i
fortsättningen finns en möjlighet att ersätta vissa lån med nya för att erhålla ökad
flexibilitet. Den uppfattning som vi har stött på gör gällande att inga ytterligare
lagändringar kommer att ske inom de närmaste åren. Vissa problem kommer
alltså att kvarstå och frågan är hur detta påverkar marknaden för
värdepapperisering. Emellertid tror vi att det viktigaste för att värdepapperisering
ska ta fart inte är att alla problem löses genom lagstiftning utan att flera aktörer
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istället tar det första steget genom att börja använda värdepapperisering.
Avsaknaden av praktiska exempel är stor i Sverige och därför skulle många av
problemen kunna lösas genom ett utökat praktiskt användande av metoden.

6.4.2 True sale

Att den svenska staten underlättar för värdepapperisering genom att införa en
lagändring kring kapitaltäckningskravet på SPV råder det inget tvivel om. En
viktig aspekt verkar dock vara att ett förtydligande görs med avseende på hur
värdepapperiseringstransaktioner ska tolkas ur ett ”true sale”- och
redovisningsperspektiv, vilket skulle göra att Finansinspektionen i framtiden
slipper granska varje enskilt ärende. Detta borde främja smidigheten i processen
och dessutom resultera i att det tar mindre tid att genomföra en
värdepapperisering. De övriga juridiska villkor som en ”true sale” ställer, bland
annat att originatorn inte ska ha åtagit sig att återförvärva fordringarna, tycks
kunna kringgås genom att originatorn istället innehar en option att köpa tillbaka
fordringarna när löptiden för de värdepapperiserade obligationerna går ut. Alltså
kan konstateras att ”true sale”-problematiken åtminstone inte för originatorerna
kommer att vara ett problem i framtiden. Speciellt inte om en rekommendation
eller ett förtydligande görs kring tolkningsfrågan.

6.5 Strukturella problem

6.5.1 Bolånemarknaderna

Den avgörande orsaken till att den svenska marknaden för värdepapperisering av
bolån är så mycket mindre utvecklad än den amerikanska tycks vara
strukturskillnaden som råder på bolånemarknaderna. Detta framhävs både i
intervjuerna och i litteraturen. Den amerikanska bolånemarknaden karaktäriseras
av dominans från traditionella banker och det faktum att banker anses nå ett
större mervärde med värdepapperisering än traditionella bolåneinstitut är en
faktor som talar för mer värdepapperisering i USA. Denna slutsats grundar sig på
att bolåneinstituten, som är viktiga i Sverige, enbart kan använda ökat kapital till
ännu mer utlåning till bolån eller möjligtvis uppköp av konkurrenter. Banker å
andra sidan kan låna ut ett ökat kapital även till andra användningsområden
såsom t ex lån till företag eller privatpersoner med andra lånebehov.
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Strukturen på den svenska bolånemarknaden är dock inte lätt att förändra och
inte heller något tyder på att den är i behov av att förändras. Att den svenska
strukturen skiljer sig så mycket från t ex den amerikanska är en grundläggande
förutsättning för svensk värdepapperisering av bolån som bara är att acceptera.
Samtidigt får detta till följd att en parallelljämförelse med amerikansk
värdepapperisering aldrig kommer att vara relevant. Istället handlar det om att de
svenska aktörerna måste satsa på att informera eventuella utländska investerare
eller samarbetspartners om hur den svenska bolånemarknaden är uppbyggd. På så
sätt är det kanske möjligt att istället skapa en marknad för värdepapperisering av
objekt som är unika för just den svenska bolånemarknaden, t ex bostadsrättslån.

6.5.2 Marknadseffektivitet

Det är också lätt att förstå att den redan höga effektiviteten på den svenska
bolånemarknaden försvårar införandet av nya finansieringsmetoder. Att
framgångsrika värdepapperiseringsmarknader främst har sitt ursprung i länder
med en marknadshistoria präglad av ineffektivitet skulle kunna innebära att
Sverige först är tvunget att uppleva omfattande problem på bolånemarknaden
innan värdepapperisering kan börja expandera i utveckling. Ett sådant problem
skulle t ex kunna vara att överlikviditeten plötsligt omvandlas till kapitalbrist för
banker och bolåneinstitut. Med tanke på den aktuella fusions- och
uppköpstrenden inom denna bransch är det inte alls ett omöjligt scenario att
kassakistorna trots den nuvarande höga vinstnivån sinar efter upprepade uppköp
och ger upphov till ett ökat behov av ny finansiering. Oavsett utvecklingen är vår
åsikt att värdepapperisering är ett utmärkt alternativ eftersom kapital därigenom
frigörs från balansräkningen.

6.5.3 Tradition

Tradition är ett centralt begrepp inom banksektorn som tillsammans med det
konservativa vanemönstret hos de inhemska investerarna är omständigheter som
måste förändras om värdepapperisering ska kunna utvecklas i Sverige.
Visserligen ser Riksbanken tydliga likheter mellan att investera i
bolåneobligationer och värdepapperiserade bolån, men frågan är om det är lika
uppenbart för investerarna. Om investerarna känner minsta osäkerhet kring ett
instrument så väljer de hellre ett instrument som de känner väl till. Därför räcker
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det inte med att de potentiella originatorerna känner till
värdepapperiseringsprocessen, utan även investerarna måste vara insatta för att
marknaden ska kunna expandera. Hur väl investerarna känner till
värdepapperiserade obligationer och den underliggande processen behandlas inte
djupare i denna uppsats, men det är viktigt att ha klart för sig att det är en
förutsättning att investerarna är intresserade av instrumentet för att det ska vara
möjligt att utvidga marknaden. Dessutom tål att diskuteras huruvida enbart
svenska investerares kunskaper inom området är relevanta. En helt svensk
marknad för värdepapperisering kanske trots allt är en utopi. Precis som
Riksbanken påpekar borde nog processen att värdepapperisera ses i ett vidare
perspektiv där åtminstone investerarledet måste sökas på den internationella
finansmarknaden. Om så blir fallet måste även utländska investerares kunskaper
inom området bedömas och eftersom de har en större erfarenhet av instrumentet
så torde de inte vara osäkra inför en investering i värdepapperiserade
bolåneobligationer.

De svenska bankerna är av sed väldigt traditionsbundna och i många banker har
det historiskt sett bedömts vara statusfyllt för cheferna och ge mer pondus åt
bankens agerande om banken har kunnat uppvisa en stor balansräkning. Att då
genomföra en värdepapperisering, som minskar balansräkningen, talar helt emot
denna tradition och om denna tradition existerar än i dag är det absolut ett
strukturellt problem som måste övervinnas.

6.5.4 Regelverk

En annan svårighet är den av många aktörer uppmärksammade avsaknaden av ett
svenskt regelverk för värdepapperisering, bland annat saknas regelverk kring hur
transaktionen ska redovisas och hur den ska beskattas. Detta medför att svenska
originatorer blir tvungna att använda sig av den anglosaxiska standarden för
värdepapperisering som utgår ifrån den amerikanska kredittraditionen.
Naturligtvis måste detta innebära ett betydande problem p g a de redan nämnda
skillnaderna i kredittradition mellan länderna. Det är dock tveksamt om det
liggande lagändringsförslaget löser problemen kring avsaknaden av regelverk
eftersom flera problem lämnas olösta. Detta kan bidra till att osäkerheten kring
metoden kvarstår hos flera aktörer och för att lösa upp knutarna krävs troligtvis
att det praktiska användandet av metoden ökar.
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På liknande sätt som i USA försöker nu den svenska staten underlätta för
värdepapperisering genom att visa en mer positiv inställning till
värdepapperisering i och med den föreslagna lagändringen. Emellertid använder
Finansdepartementet och Riksbanken termer såsom ”underlätta” och ”skapa
förutsättningar för” värdepapperisering medan den amerikanska staten vid
värdepapperiseringens början även ”aktivt främjade” utvecklingen för
värdepapperisering. Tydligen har den svenska staten en bit kvar till denna
inställning, men det borde ändå inte vara den mest betydelsefulla faktorn för hur
den svenska utvecklingen kommer att se ut i framtiden.

Det finns även andra problem än de som endast gäller regelverket hur
transaktionen ska struktureras. Situationen som BoKredit tar upp med att
utländska aktörer inte känner till företeelsen bostadsrätter är ett exempel på
problemskapande avvikelser i tradition. Att nå utländska investerare för
obligationer emitterade på värdepapperiserade bostadsrättslån är i stort sett
omöjligt i dagsläget beroende på de traditionella skillnaderna på
bolånemarknaderna.

6.6 Större vs. mindre aktörer

Med anledning av att denna undersökning analyserar både större och mindre
aktörer i sin framtida roll som potentiella originatorer känns det som en naturlig
fortsättning att härnäst utreda om värdepapperisering av bolån lämpar sig mer
eller mindre bra beroende på storleken på originatorn.

Vid en första anblick är det lätt att tro att den höga volymen och de stora initiala
kostnaderna som krävs främst försvårar för små originatorer och trots att det är
svårt att fastställa en exakt brytpunkt för volymen av bolån i Sverige verkar det
som om den ligger på ungefär 1 Mrd kronor. Detta skulle tala för att det är
storbankerna som ska leda utvecklingen för värdepapperisering. Dessutom har
det tidigare diskuterats om det inte framförallt är de större aktörerna som har
kapacitet att sänka kostnaderna för värdepapperisering genom att avdela resurser
för att ha egen personal som ansvarar för värdepapperiseringsverksamheten.
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Tvärt emot detta påstående hävdar dock även de mindre aktörerna att deras
volymer är tillräckligt stora för värdepapperisering. Ett flertal av de intervjuade
bankerna och bolåneinstituten hävdar till och med att de mindre aktörerna kan
dra större fördelar än de stora av värdepapperisering, eftersom metoden kan
frigöra mer av bankens kapital och därmed öka utlåningen utan att kapitalbasen
behöver ökas. Därmed skulle de mindre aktörerna kunna konkurrera på mer lika
villkor. Argumentationen från Riksbanken, att de mindre aktörerna till skillnad
från de stora inte redan har inarbetade rutiner för sin finansiering, är även det ett
intressant inlägg. Ofta kommer innovationer och nytänkande från små kreativa
företag med en flexibel organisation, vilket borde föranleda att de små
nischbankerna är de som borde vara mest benägna att prova på nya
finansieringsformer såsom t ex värdepapperisering. Emellertid kanske det
förhåller sig så, precis som JP Bank säger, att även de mindre bankerna präglas
av banksektorns traditionellt trögrörliga synsätt. Detta skulle innebära att
samtliga aktörer står och väntar in att någon annan ska ta de första stegen mot att
finansiera sin verksamhet genom värdepapperisering, vilket gör att marknaden
befinner sig i ett dödläge.

Vår åsikt är att det är svårt att dra någon generell slutsats om värdepapperisering
lämpar sig bättre för en målgrupp i förhållande till en annan. Mindre originatorer
kan dra vissa fördelar av metoden som inte de större kan, och vice versa. Likaså
förhåller det sig med nackdelarna. Vi tror istället att den helt avgörande faktorn
för hur stort behovet av värdepapperisering är grundar sig på hur marknadsläget
ser ut. Vid tider av kapitalbrist eller hård konkurrens kommer intresset för
värdepapperisering att vara större än när kapital inte är en bristvara. Därmed inte
sagt att det inte är en fördel att även i bättre tider skapa sig ett försprång mot sina
konkurrenter genom att utnyttja värdepapperisering som finansieringskälla.
Denna strategi tror vi är tillämpbar för samtliga aktörer, storleken på originatorn
har alltså en underordnad betydelse.
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6.7 Framtiden

6.7.1 Kompetens

Angående den svenska kompetensen inom området värdepapperisering är
uppfattningen väldigt likriktad hos de intervjuade aktörerna. Nästan alla aktörer
konstaterar att det inte föreligger någon brist på kunskap om
värdepapperisering17. Tvärtom verkar det som om metoden att värdepapperisera
sina bolån har varit uppe till diskussion hos de flesta banker och bolåneinstitut,
vilket har föranlett att de har tagit fram en enhetlig policy på området. SEB Bolån
bedömer till och med att de besitter en så pass stor kunskap om
värdepapperisering att de inte har någon användning av sakkunnig expertis i form
av Fredell & Co eller Öhman Fondkommission.

Även om aktörerna påstår sig besitta kompetensen kring värdepapperisering så
verkar det troligt att denna kompetens främst finns på ett teoretiskt plan. Att
omsätta denna teoretiska kunskap i praktiken är inte helt oproblematiskt, särskilt
med tanke på att antalet transaktioner genomförda i Sverige är ytterst få och
bristen på vägledande exempel följaktligen är stor. Avsaknaden av praktisk
kompetens i Sverige gör att de potentiella originatorerna blir tvungna att anlita
Fredell & Co eller Öhman Fondkommission, som kan bistå med denna
kompetens. I ett initialt skede kan dessa två fylla en stor funktion på den svenska
värdepapperiseringsmarknaden, i längden har vi dock svårt att se att de kommer
att spela någon betydande roll i de standardiserade transaktionerna.

I takt med att informationen och kunskapen kring värdepapperisering ökar
ytterligare kanske det blir fler originatorer som själva kan administrera hela
processen och då har expertföretagen spelat ut sin roll när det gäller
standardiserade värdepapperiseringar av bolån. Emellertid finns det en uppsjö av
andra tillgångar som kan värdepapperiseras där expertföretagen fortfarande kan
spela en mycket viktig roll. Dessutom är värdepapperisering i sin natur en
komplex process, vilket gör att den inte alltid kan standariseras. Om en
utveckling ändå sker där expertföretagen inte längre deltar i processen vid
bolånevärdepapperisering borde det i sin tur innebära att transaktionskostnaden
                                             
17 De enda aktörerna som ställer sig frågande till detta är Skandiabanken och Öhman Fondkommission.
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minskar med anledning av att ett led försvinner i processen. Följden av detta blir
att den så omtalade initiala kostnaden att värdepapperisera minskar.

Avslutningsvis kan konstateras att den påstått höga kunskapsnivån hos
marknadens aktörer kraftigt motstrider den uppfattning som Glennie et al. (1998)
så sent som förra året redovisade. Vad denna skillnad kan bero på är dock svårt
att med säkerhet veta. Det kan vara så att kompetensutvecklingen har ökat
oerhört mycket bara under det senaste året, mer troliga förklaringar är dock
antingen att marknadens aktörer tror sig kunna mer än vad de egentligen kan eller
att Glennie et als. åsikt saknar verkliglighetsförankring.

6.7.2 EMU

En mycket betydelsefull faktor för framtida värdepapperiseringar i Sverige är ett
eventuellt medlemskap i EMU. Den allmänt rådande uppfattningen bland de
intervjuade är att EMU kan skapa en helt ny marknad för värdepapperisering i
och med möjligheten att kunna nå en bredare bas med investerare utan att
kostnaderna för den skull ökar. Den främsta anledningen härtill är den
gemensamma valutan. Självklart kan bankerna och instituten redan idag emittera
obligationer i euro, men de tvingas då ”swappa” euro mot kronor, vilket medför
extra kostnader. I en eventuell valutaunion skulle denna kostnad kunna undgås.

Dock bör påpekas, som även gjorts av Handelsbanken och SEB, att det inom EU
råder stora rättsliga skillnader. För att maximal effekt av valutasamarbetet ska
kunna uppnås krävs det att EU klarar av att homogenisera lagarna. En fullständig
homogenisering av lagarna i de europeiska länderna ligger enligt vår uppfattning
inte inom den närmaste tidsrymden och därför kan originatorerna inte dra full
nytta av valutasamarbetet i dess initiala skede.

6.7.3 Utsikter

Åsikterna kring hur framtiden för värdepapperisering av bolån kan komma att se
ut i Sverige är blandade. Av naturliga skäl är de två expertföretagen inom
värdepapperisering positiva när de spår den fortsatta utvecklingen. Den statliga
prognosen verkar vara något mer försiktig, vilket inte heller det är förvånande
med tanke på deras uppenbara vilja att inte påverka marknaden i någondera



Värdepapperisering av bolån i Sverige
- hur påverkas marknaden om kapitaltäckningskravet tas bort?

Johan Gabrielsson & Fredrik Nyström

60

riktning. När det gäller banker och bolåneinstitut går det dock inte att urskilja en
enhetlig uppfattning, inte ens om en fokusering sker på olika grupperingar såsom
t ex nischbanker vs. storbanker eller banker vs. traditionella bolåneinstitut.
Ungefär hälften av de potentiella originatorerna tror på en ljus framtid samtidigt
som den andra hälften tror att det kommer att ta lång tid innan
värdepapperisering tar fart ordentligt. De delade uppfattningar som råder kring
framtidsutsikterna tror vi kan inverka hämmande på den framtida utvecklingen
av värdepapperisering i Sverige. De aktörer som tror att värdepapperisering i
Sverige inte är på frammarsch inom de närmaste åren är troligtvis inte särskilt
benägna att ta ett första steg och genomföra en värdepapperiseringstransaktion.
Enligt vårt tycke är det just avsaknaden av transaktioner som håller tillbaka
utvecklingen av värdepapperisering och om flera aktörer är skeptiska till
värdepapperisering inom den närmaste tiden, reducerar det naturligtvis
möjligheten till att utvecklingen kommer att ta fart.

På längre sikt ser det dock betydligt ljusare ut för värdepapperisering. Det finns
enligt vårt tycke ett flertal anledningar till detta. Först och främst har den
föreslagna lagändringen möjlighet att med tiden reducera kostnaderna, vilket
skulle öka intresset hos de flesta aktörer, eftersom just kostnadsbiten ses som den
största nackdelen med värdepapperisering. Vidare tror vi att ett svenskt
medlemskap i EMU skulle vara positivt i ett längre perspektiv för den svenska
marknaden för värdepapperisering. Avslutningsvis tror vi att ett kontinuerligt
användande av tekniken, om än i liten skala, kan skapa den praktiska kompetens
som krävs för att användandet ska öka i framtiden. Vår slutsats är alltså att det
främst är en fråga om tid för utvecklingen av värdepapperisering i Sverige, att
den kommer att öka ter sig för oss som ett oundvikligt scenario.
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7 Sammanfattande kommentarer

•  Det främsta resultatet som vi har kommit fram till i vår undersökning är att en
eventuell lagändring kring kapitaltäckningskravet på SPV inte kommer att få
några stora effekter på värdepapperisering av bolån i Sverige. Det
väsentligaste problemet idag verkar snarare vara avsaknaden av tidigare
genomförda transaktioner.

•  Hur stor effekt lagändringen får beror till stor del på hur kostnadsbilden
påverkas av förslaget. För originatorerna spelar det inte så stor roll om ett
SPV placeras utomlands eller i Sverige, det är kostnadsbilden som avgör.

•  Lagändringen är dock korrekt utformad och den är efterlängtad av
marknadsaktörerna. Den mest positiva effekten av lagändringen är
legitimeringen av värdepapperisering från statligt håll som lagåtgärden för
med sig. Därmed kommer intresset att öka från fler aktörer, speciellt från
investerarnas sida.

•  Lagändringen kring kapitaltäckningskrav är den enda statliga åtgärd som
behöver genomföras för att skapa rättvisa förutsättningar för
värdepapperisering. Marknadskonjunkturen och konkurrerande aktörers
agerande tycks ha större betydelse på beslutet att värdepapperisera bolån hos
dagens svenska banker och bolåneinstitut än ytterligare åtgärder från staten.

•  Det är orättvist att göra jämförelser mellan den svenska bolånemarknaden och
den amerikanska med anledning av skillnaderna i bolånestruktur och
kredittradition. Även om det mesta tyder på att det är bolån som lämpar sig
bäst att värdepapperisera även i Sverige är det orealistiskt att dra paralleller
med den amerikanska marknaden för värdepapperisering av bolån.

•  Vår bedömning är att utvecklingen av den svenska marknaden för
värdepapperisering av bolån kommer att ta fart i framtiden. Emellertid är det
en trögrörlig process som kan behöva ytterligare några år av praktisk
erfarenhet för att en majoritet av marknadens aktörer ska använda sig av
denna finansieringsmetod.
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