Markaðspunktar í dag:
Eiga bankarnir óeðlilega mikið fé á reikningum Seðlabankans?

Eiga bankarnir óeðlilega mikið af fé á reikningum Seðlabankans?
Innlán hjá viðskiptabönkunum fjórum nema 1.330 mö.kr. (innlán frá viðskiptavinum) og er því ekki
furða að margir spyrji sig hvar allir þessir peningar séu eiginlega geymdir. Er e.t.v. óeðlilega stór hluti
þessarar upphæðar geymdur í Seðlabankanum í stað þessa að vera í vinnu einhversstaðar í hagkerfinu?
Rétt er að hafa í huga að bankarnir búa við ákveðna lausafjárskyldu af hálfu hins opinbera:
Bindiskylda Seðlabankans er 2% - þ.e. viðskiptabönkunum er skylt að leggja 2% af
innlánum á reikninga Seðlabankans.
Kvaðir FME - Fjármálaeftirlitið gerir kröfu um að bankarnir eigi því til viðbótar laust fé sem
nemi 3% af innlánum þeirra. Að auki gerir Fjármálaeftirlitið þá kröfu að bankarnir eigi að geta
mætt 20% útflæði innlána.
Íslensku viðskiptabankarnir fjórir eru að stærstum hluta fjármagnaðir með óbundnum innlánum.
Innlánastabbi þeirra er í heild sinni um 1.330 ma.kr. og af þeim verða bankarnir að geyma 66,5 ma.kr.
(eða 5% af heildarinnlánum) í lausafé og geta þeir því ekki lánað út umrædda upphæð. Í lok árs 2009
voru innlán bankanna í Seðlabankanum um 86 ma.kr. skv. reikningum bankanna, eða 20 mö.kr.
umfram 5% lausafjárkröfuna. Jafngildir það um 1,5% af heildarinnlánum bankanna og gefa þessar tölur
því ekki til kynna að bankarnir hafa verið of stórtækir í innlögnum sínum í Seðlabankann.

Af bönkunum fjórum er laust fé MP Banka hlutfallslega hæst og langt umfram 5% mörkin.
Útlánastarfsemi er enn sem komið ekki stór hluti af starfsemi bankans og því kannski erfitt að bera
bankana saman á sanngjarnan hátt með þessum hætti. Út úr efnahagsreikningi MP Banka má lesa að
bankinn hefur notað aukin innlán til að greiða niður aðrar skuldir og til kaupa á ríkisskuldabréfum.
Arion banki og MP banki fjármagna sig hlutfallslega meira með innlánum en hinir bankarnir tveir og
flokkast stærsti hlutinn til óbundinna innlána. Hátt hlutfall óbundinna innlána gerir það að verkum að
bankarnir þurfa að hafa aðgang að meira lausu fé en ella.
Segja má að íslensku bankarnir séu ágætlega fjármagnaðir en betur væri búið ef hærra hlutfall innlána
væri á bundnum reikningum. Hátt hlutfall óbundinna innlána er eflaust afleiðing af vantrausti, óvissu og
bið eftir afléttingu gjaldeyrishaftanna.

Vonir standa til að íslenski fjármálamarkaðurinn muni rétta eitthvað úr kútnum á næstu árum. Fleiri
fjárfestingarmöguleikar munu þá bjóðast og einhverjir sparifjáreigendur geta þá kosið að færa fé sitt af
innlánsreikningum í aðrar fjárfestingar. Í dag eru innistæður í bönkunum tryggðar að öllu leyti en útlit
er fyrir að hámarksupphæð innistæðutrygginga taki breytingum með nýju frumvarpi sem nú liggur
fyrir. Slíkt mun hugsanlega valda einhverju flæði af bankareikningum í aðrar fjárfestingar í framtíðinni.
Á einhverjum tímapunkti er því útlit fyrir að bankarnir þurfi að geta mætt auknu útflæði af
innlánsreikningum og
verður því aðgangur að öðrum fjármögnunarkostum mikilvægari t.d.
skuldabréfafjármögnun.

Hvaða 200 ma. tala er þetta í umræðunni?
Heildareign innlánsstofnanna í Seðlabankanum nam 208 mö.kr. í árslok, skv. tölum Seðlabankans. Þar
af var eign fjögurra stærstu bankanna á vaxtaberandi innlánsreikningum í krónum 86 ma.kr. í
lok árs 2009. Aðrar eignir innlánsstofnanna í Seðlabankanum samanstóðu að mestu leyti af 75 ma.kr.
peningainnstæðum á gjaldeyrisreikningum (sem bera enga vexti) og 35 mö.kr í innstæðubréfum.
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Fyrirvari
Þær skoðanir og spár sem hér koma fram eru byggðar á almennum upplýsingum sem Greiningardeild Arion banka hefur undir höndum þegar
markaðspunktar eru ritaðir. Helstu heimildir eru ársskýrslur, afkomufundir og hluthafafundir auk annarra opinberra upplýsinga sem birst hafa í
fjölmiðlum og á öðrum vettvangi. Upplýsingar í umfjöllun eru einungis birtar í upplýsingarskyni og þær ber ekki að skoða sem tilboð á einn eða
annan hátt. Skoðanir og spár geta breyst án fyrirvara. Þrátt fyrir að þess sé sérstaklega gætt að upplýsingarnar séu réttar og nákvæmar þegar
þær eru settar fram getur Arion banki, eða starfsmenn Arion banka ekki tekið ábyrgð á villum. Vinsamlegast hafið samband við
markaðsviðskipti Arion banka eða ráðgjafa áður en gengið er frá viðskiptum sem byggja á þessum markaðspunktum. Arion banki hf. og
starfsmenn félagsins taka ekki ábyrgð á því ef að gengi einstakra bréfa sem félagið mælir með kaupum á kunni að lækka og öfugt.
Arion banki, starfsmenn Arion banka, stjórnarmenn eða aðilar tengdir Arion banka kunna að eiga hagsmuna að gæta varðandi einstök félög sem
greiningar, verðmatsskýrslur og annað útgáfuefni Greiningardeildar Arion banka lýtur að hverju sinni. Hagsmunir kunna að vera ýmsir t.d. sem
hluthafar eða ráðgjafar í einstaka félögum, umsjónaraðilar útboða, viðskiptavaki útgefenda eða hagsmunir sem lúta að annarri veittri
fjárfestingabankaþjónustu.
Athugasemdir, ábendingar og fyrirspurnir tengdar markaðspunktum sendist á netfangið greiningardeild@arionbanki.is

