
1  –  e k o n o m i s k a  k o m m e n t a r e r  n r  6 ,  2 0 1 2

n
ekonomiska kommentarern

nr 6, 2012

1 0  d e c e m b e r  2 0 1 2

derivatmarknaden står inför stora 
förändringar 
Johanna eklund, maria sandström och Johanna stenkula von rosen  
Författarna är verksamma vid avdelningen för finansiell stabilitet

derivatmarknaden är en stor, global marknad som fyller en viktig funktion i det 
finansiella systemet. det totala värdet av derivatkontraktens underliggande tillgångar 
uppgår globalt till drygt 600 000 miljarder dollar1. detta motsvarar över 40 gånger 
Usa:s bnP. 

Finansiella derivat skapar möjligheter för marknadens aktörer att hantera sina risker. 
Företag kan använda derivat, till exempel terminskontrakt, för att försäkra sig mot 
oförutsedda förändringar i en valutakurs eller i en ränta. derivatmarknaden reducerar 
alltså risker, men skapar samtidigt också risker, exempelvis likviditetsrisk, marknadsrisk 
och kreditrisker inklusive motpartsrisker. 

Under finanskrisen bidrog oron för olika risker till stor osäkerhet. den så kallade otc- 
marknaden2, där derivatkontrakten handlas utanför börser, var speciellt problematisk. 
otc-derivatmarknaden hade låg transparens och var heller inte reglerad i någon större 
utsträckning vilket ledde till stor osäkerhet om vad som kunde hända på den mark-
naden om någon aktör drabbades av allvarliga problem. krisen visade att det behövdes 
åtgärder på otc-derivatmarknaden för att stärka den finansiella stabiliteten.

G20-ländernas ledare har sedan dess kommit överens om att genomföra ett flertal 
förändringar för att minska riskerna för framtida kriser.3 i detta ingår åtgärder för att 
råda bot på de problem som identifierats på otc-derivatmarknaden. G20-ledarnas 
överenskommelse har nu resulterat i nya lagar och regleringar4 som bland annat ställer 
krav på förbättrad riskhantering och omfattande krav på rapportering som ska leda 
till ökad transparens. otc-derivatmarknaden står i och med detta inför stora föränd-
ringar de närmaste åren, vilket såväl banker som andra aktörer på derivatmarknaden 
behöver anpassa sig till. 

anpassningen till de nya kraven är viktig för att förbättra motståndskraften på de 
fi nansiella marknaderna och för att stärka den finansiella stabiliteten i sverige. riks-
banken har därför under 2012 genomfört en studie av hur svenska aktörer använder 
sig av otc-derivatmarknaden och hur de förbereder sig inför kommande förändringar 
på denna.5 resultatet av studien redovisas i denna ekonomiska kommentar. riks-
bankens studie har fokuserat på den del av regleringen som handlar om ökad trans-
parens och hantering av motpartsrisker genom att använda centrala motparter. 

Vad är derivat och hur skiljer sig otc-derivat från andra derivat?
ett derivat kan beskrivas som ett finansiellt instrument vars värde beror på värdet av 
en eller flera underliggande tillgångar. derivat används i två syften: dels för risk-
hantering (hedging), dels för spekulation. de vanligaste derivaten är terminskontrakt, 

1. bis, juni 2012.
2. otc står för ”over the counter”.
3. en överenskommelse träffades 2009 i Pittsburg och en i cannes 2010.
4. alla regleringar som krävs för att uppfylla G20-kraven är ännu inte färdiga. arbete pågår t.ex. inom både eU och internationella organi-
sationer (bis, Fsb) för att ta fram krav på marginalsäkerheter för ej centralmotpartsclearade otc-derivatkontrakt och kapitaltäckningsregler 
för risker i samband med handel av otc-derivat.
5. banker som har ingått i riksbankens studie är: Handelsbanken, Landshypotek, Länsförsäkringar bank, nordea, sbab bank, seb och 
swedbank. Förutom dessa banker ingick även den svenska centrala motparten, nasdaQ omX, i studien.
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n swappar och optioner.6 derivaten är kopplade till räntor, valutor, aktier, råvaror eller 
krediter. 

mycket av den handel som sker med derivat sker inte på någon börs7 som till exempel 
handeln med aktier gör. i stället sker en stor del av derivathandeln over the counter 
(otc). otc betyder att parterna som handlar med varandra själva bestämmer vill-
koren för derivatkontrakten och hur handeln ska gå till, till skillnad från när handeln 
sker på en börs och det är börsen som bestämmer villkoren. 

svenska banker använder sig av otc-derivatmarknaden  
i stor utsträckning
de svenska banker som ingick i riksbankens studie, hädanefter refererade till som de 
svenska bankerna, använder sig av otc-derivatmarknaden i stor utsträckning. enligt 
studien uppgick de svenska bankernas omsättning av otc-derivat under 2011 till i 
genomsnitt cirka 600 miljarder kronor per dag8. det innebär att belopp motsvarande 
hela sveriges bnP omsätts på mindre än sex dagar. de svenska bankernas handel med 
otc-derivat syftar i första hand till att hantera risker.

av de otc-derivat de svenska bankerna handlar står ränte- och valutaderivat för 
nästan hela omsättningen (se diagram 1). Handeln är ganska jämnt fördelad mellan 
de båda typerna. detta stämmer överens med hur det ser ut globalt, där räntederivat 
är den största kategorin och valutaderivat den näst största, dock är skillnaden i storlek 
mellan ränte- och valutaderivat betydligt större globalt än i sverige. Utöver ränte- och 
valutaderivat handlar de svenska bankerna också med aktiederivat, råvaruderivat och 
kreditderivat, men denna handel utgör knappt 1 procent av deras totala omsättning i 
otc-derivat. 

räntederivat är den största OTC-derivatkategorin i Sverige

räntederivat utgör den största kategorin otc-derivat som de svenska bankerna 
handlar med. den största delen av dessa är denominerade i svenska kronor. men de 
svenska bankerna har också en omfattande handel med räntederivat i utländsk valuta. 
detta beror dels på att deras kunder i sverige har verksamhet i andra länder och 
därför vill handla kontrakt i andra valutor, dels på att bankerna själva har verksamhet i 
andra länder vilket gör att både de själva och deras kunder i dessa länder har behov av 
att handla i utländsk valuta. 

bland räntederivaten är ränteterminer det vanligaste produktslaget, följt av ränte-
swappar och ränteoptioner (se diagram 2). de svenska bankerna handlar till stor del 
räntederivat, framför allt ränteterminer, för att hantera sina egna ränterisker. ränte-
risker uppstår till exempel när bankerna ger ut bolån med rörlig ränta men betalar en 
fast ränta för finansieringen av samma lån. Handeln med räntederivat sker oftast med 
en annan bank eller andra finansiella företag som motpart. 

storbankerna handlar även räntederivat, särskilt ränteswappar, på uppdrag av sina 
kunder. denna handel innebär att man gör ett stort antal mindre transaktioner, vilket 
gör att bankerna i vissa fall är motpart till flera hundratal kunder. kunderna är till 
exempel företag, fastighetsbolag och kommuner.

Valutaderivat är den andra stora derivatkategorin i Sverige

Valutaderivat används främst för att hantera valutakursrisk. i ett internationellt 
perspektiv är de svenska bankernas och företagens handel med valutaderivat relativt 
omfattande. detta är troligtvis en konsekvens av att sverige är ett litet land med en 
egen valuta och en exportorienterad industrisektor. Ungefär en tredjedel av bankernas 
handel är i kontrakt där den ena valutan är svenska kronor, vilket betyder att en stor 
del av handeln är i kontrakt helt i utländsk valuta. 

6. ibland ingår repokontrakt i begreppet derivat men i denna ekonomiska kommentar ingår inte repokontrakt när vi skriver derivat. i eU-
lagstiftningen definieras repokontrakt inte som derivatinstrument, 648/2012 eU, avd. 1 artikel 2 punkt 5.
7. i denna ekonomiska kommentar använder vi ordet börs som samlingsnamn för alla reglerade marknadsplatser.
8. Här hänvisas till det nominella värdet av kontraktens underliggande tillgångar. det nominella beloppet kan skilja sig från derivatets 
marknadsvärde. 
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n en del av de svenska bankernas omsättning i valutaderivat förklaras av att de svenska 
bankerna finansierar sin verksamhet i sverige i andra valutor än svenska kronor och då 
använder sig av valutaderivat för att hantera de risker som är förknippade med detta. 
att bankerna finansierar sig i utländsk valuta beror främst på att de har en relativt stor 
del av sin verksamhet i andra nordiska länder och i de baltiska länderna. 

de svenska bankerna handlar framför allt med fyra olika valutaderivat: valutaterminer, 
FX-swappar, ränte- och valutaswappar9, samt valutaoptioner (se diagram 3). Handeln 
i valutaterminer, FX-swappar och valutaoptioner är till stor del driven av kunders efter-
frågan. Framför allt handlar export- och importföretag med dessa typer av derivat. 
detta för att försäkra sig mot valutariskerna som uppstår när de har sina inkomster i 
en valuta och sina utgifter i en annan. men bankerna handlar med terminer och swap-
par för egen räkning också. den fjärde kategorin valutaderivat, ränte- och valuta-
swappar, handlar bankerna däremot till största delen för egen räkning. dessa derivat 
används för att hantera valuta- och ränterisk när bankerna omvandlar finansiering i en 
valuta till en annan under en längre tidsperiod.

På derivatmarknaden finns motpartsrisk men den kan  
reduceras på olika sätt
som vi har beskrivit tidigare används derivat i stor utsträckning för att hantera risker. 
Handeln med derivat skapar dock också risker. en sådan risk är motpartsrisk, vilket är 
risken att en part får en förlust till följd av att den andra parten inte kan fullfölja sina 
åtaganden, till exempel på grund av konkurs. Generellt sett ökar motpartsrisken ju 
mer värdet på den underliggande tillgången varierar och ju längre löptid kontraktet 
har. 

det finns olika sätt att minska motpartsrisker på. ett sätt är att använda en central 
motpart10. en central motpart går in som motpart till alla köpare och säljare och tar 
därmed på sig all motpartsrisk. en förutsättning för att en central motpart verkligen 
ska minska motpartsrisken på derivatmarknaden är att den i sin tur hanterar riskerna 
på ett säkert sätt och inte skapar större risker. För att detta ska vara möjligt måste 
alla som använder en central motpart lämna säkerheter för alla transaktioner, vilket 
minskar riskerna om en motpart, till exempel en bank, skulle gå i konkurs. Förutom 
säkerheterna har den centrala motparten också tillgång till andra finansiella resurser, 
dels egna, dels bidrag från sina medlemmar.

central motpartsclearing innebär även en möjlighet till nettning, vilket innebär att 
skulder och fordringar mellan två motparter kvittas mot varandra och därmed kan 
motpartsriskerna minska. 

av de svenska bankernas otc-derivat clearas huvuddelen av ränteterminerna via en 
central motpart, liksom aktie- och råvaruterminerna. men för merparten av otc-
derivaten som de svenska bankerna handlar med används inte någon central motpart 
vid clearingen. 

För de derivatkontrakt som inte clearas via en central motpart har bankerna system 
för att hantera riskerna på andra sätt. i de allra flesta derivattransaktionerna använ-
der de svenska bankerna något som kallas nettningsavtal, vilket betyder att skulder 
och fordringar kvittas om någon av motparterna går i konkurs.11 som komplement till 
nettningsavtal ger bankerna ofta varandra säkerheter för den del av transaktionens 
värde som inte täcks av nettningsavtalen. 

nya krav påverkar otc-derivatmarknaden
två av de problem som G20-ländernas ledare identifierade på otc-derivatmarknaden 
är brister i riskhanteringen och brister i transparensen på marknaden. om aktörernas 

9. För ränte- och valutaswappar används ofta den engelska benämningen: cross currency basis-swappar (ccY-swappar).
10. central motpart är samma sak som den engelska termen central counterparty och förkortas ofta ccP.
11. som huvudregel använder bankerna så kallade isda master-avtal. det innebär att en bank som har både en skuld och en fordran på 
en motpart kan kvitta dessa i händelse av att motparten fallerar. i de fall nettningsavtal saknas kan banken bli tvungen att betala sin skuld 
trots att de inte får in sin fordran om motparten fallerar.
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n riskhantering är otillräcklig och de därmed inte kan hantera oförutsedda händelser  
k an problem lätt sprida sig till andra aktörer eftersom de ofta är sammankopplade  
genom olika transaktioner. om transparensen dessutom är dålig blir det svårt att se 
hur banker och företag är sammankopplade och hur de kan påverka varandra. detta 
gör det i sin tur svårt att analysera vilka konsekvenser problem på derivatmarknaden 
kan få för den finansiella stabiliteten. eftersom derivatmarknaden dessutom är en 
mycket stor global marknad kan problem där skapa stor osäkerhet om riskerna i det 
globala finansiella systemet. de nya kraven som formulerades vid G20-mötet 2009 
syftar till att råda bot på detta. två av dessa krav är:

n krav på förbättrad riskhantering med hjälp av bland annat centrala motparter

i syfte att förbättra hanteringen av motpartsrisker på otc-derivatmarknaden kom 
G20-ledarna överens om att alla standardiserade otc-derivattransaktioner ska clearas 
av en central motpart. Övriga otc-derivatkontrakt ska generera högre kapitalkrav för 
bankerna och dessutom omfattas av striktare krav på riskhantering, exempelvis krav 
på att bankerna måste utbyta säkerheter med varandra.

n Förbättrad transparens med hjälp av krav på transaktionsrapportering

transparensen ska förbättras genom att information om otc-derivattransaktioner ska 
rapporteras till så kallade transaktionsregister.12

svenska aktörer måste anpassa sig till de nya kraven
många svenska banker är aktiva på otc-derivatmarknaden och arbetar nu med att 
anpassa sig till de nya kraven. svenska banker måste anpassa sig till den nya eU-för-
ordningen på detta område (emir13). banker som handlar med exempelvis amerikan-
ska motparter måste däremot också anpassa sig till det amerikanska regelverket i den 
utsträckning som detta ställer andra krav än emir. 

när emir implementeras ska alla standardiserade otc-derivat clearas via en central 
motpart. det är ännu inte bestämt exakt vilka derivat som kommer att omfattas av 
clearingkravet. en grov uppskattning som riksbanken har gjort är att 70–80 procent 
av de svenska bankernas handel i otc-derivat är standardiserad i något avseende och 
därför kan bli föremål för clearingkravet. detta kan jämföras med att ungefär 30 pro-
cent av räntederivaten och i princip inga valutaderivat14 clearas via en central motpart 
i dag. 

kravet på central motpartsclearing är alltså nytt, men som framgår av siffrorna ovan 
clearar bankerna redan vissa derivattransaktioner via en central motpart. För att kunna 
använda en central motpart måste en bank antingen vara medlem i en sådan eller an-
vända dess tjänster via ett ombud. Valet mellan medlemskap och ombud avgörs bland 
annat av om banken kan bli medlem i den centrala motparten eller inte, det vill säga 
om den uppfyller de krav som ställs för medlemskap15. de svenska storbankerna16 är 
alla redan medlemmar i någon central motpart som clearar otc-derivat. några av 
storbankerna är medlemmar i både den svenska centrala motparten och i utländska 
sådana. de mindre svenska bankerna17 är däremot inte i lika stor utsträckning med-
lemmar i någon central motpart, vilket gör att detta krav är en större utmaning för 
dem än för de större bankerna.18 de svenska bankerna arbetar också med att se över 
hur de hanterar motpartsriskerna för de derivatkontrakt som inte kommer att clearas 
via en central motpart.

något som är helt nytt för alla banker är kravet på detaljerad transaktionsrapportering 
till transaktionsregister. rapporteringen kräver att det finns systemstöd och interna 
rutiner som säkerställer att rätt data rapporteras i rätt format. de större bankerna 

12. transparensen ska också förbättras genom att så många som möjligt av alla standardiserade otc-derivat ska handlas på en börs. enligt 
överenskommelsen ska handeln ske på marknadsplatser eller på en elektronisk handelsplattform ”då det är lämpligt”. alla otc-derivat är 
inte lämpliga att handla på en handelsplats då det kan göra att likviditeten i instrumenten blir för dålig. 
13. emir – european market infrastructure regulation, regulation (eU) no 648/2012.
14. i dag är det oklart om valutaderivat kommer att bli föremål för central motpartsclearing även om de skulle anses som standardiserade.
15. kraven på medlemskap i centrala motparter kan t.ex. vara kapitalbasens storlek, derivatportföljs storlek m.m.
16. med de svenska storbankerna menar vi Handelsbanken, nordea, seb och swedbank.
17. med de mindre bankerna menar vi Landshypotek, Länsförsäkringar bank och sbab bank vilka ingick i riksbankens studie.
18. i denna ekonomiska kommentar går vi inte in på konsekvenser av de nya kraven, den som vill läsa om dem rekommenderas t.ex. 
Penning- och valutapolitik 2013:3, asset encumbrance and its relevance for financial stability, reimo Juks.
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n kommer i de flesta fallen att rapportera själva. För de lite mindre bankerna kan det i 
stället vara smidigare att uppfylla dessa krav genom att använda sig av ombud som 
rapporterar för dem. 

de nya kraven gäller inte enbart banker. i sverige behöver utöver de svenska bankerna 
även bland andra den svenska centrala motparten nasdaQ omX anpassa sig. 
n asdaQ omX clearar olika typer av derivat och har i dag tillstånd av Finansinspek-
tionen att vara clearingorganisation19, men kommer under 2013 att behöva ansöka 
om ny licens. alla centrala motparter i eU måste ansöka om ny licens så att man kan 
säkerställa att det i eU efter 2013 endast finns centrala motparter som uppfyller 
kraven i emir.

För den finansiella stabiliten i sverige är det dock inte enbart de svenska bankernas 
och den centrala motpartens anpassning till de nya kraven som är viktig. eftersom 
svenska banker även clearar otc-derivattransaktioner via utländska centrala motpar-
ter är även dessa aktörers efterlevnad av de nya reglerna väsentlig för den svenska 
situationen. 

som den här ekonomiska kommentaren har beskrivit är alltså anpassningen till de nya 
kraven viktig för att förbättra motståndskraften på de finansiella marknaderna och för 
att stärka den finansiella stabiliteten i sverige. de svenska bankerna och den svenska 
centrala motparten arbetar aktivt med att anpassa sig till de nya kraven på otc-
derivatmarknaden. de svenska aktörernas anpassning är en del i den globala anpass-
ningen till G20-kraven på otc-derivatmarknaden och innebär därmed även att den 
bidrar till att öka den finansiella stabiliteten globalt.

19. i det här fallet motsvarar clearingorganisation central motpartsorganisation.
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Diagram 1. Derivat handlade på börs respektive OTC per typ av derivat
Miljarder kronor, genomsnittlig daglig omsättning 2011, nominellt belopp

Anm. Siffrorna avser den genomsnittliga omsättningen under 2011 för de svenska banker 
som ingått i Riksbankens studie.

Källa: Riksbanken
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Diagram 2. Svenska bankers genomsnittliga dagliga omsättning av räntederivat per 
derivattyp
Miljarder kronor, genomsnittlig daglig omsättning 2011, nominellt belopp

Anm. Siffrorna avser den genomsnittliga omsättningen under 2011 för de svenska banker 
som ingått i Riksbankens studie.

Källa: Riksbanken
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Diagram 3. Svenska bankers genomsnittliga dagliga omsättning av valutaderivat per 
derivattyp och valuta
Miljarder kronor, genomsnittlig daglig omsättning 2011, nominellt belopp

Anm. Siffrorna avser den genomsnittliga omsättningen under 2011 för de svenska banker 
som ingått i Riksbankens studie. FX-forwards och FX-swappar har angivits i samma kategori. 
Det beror på att bankerna inte har någon enhetlig definition för dessa instrument utan i vissa 
fall klassificerar alla transaktioner som innehåller en FX-forward som en (del av en) swap. 

Källa: Riksbanken


