Renterisico bij banken: een commercieel of
investering vraagstuk
VBA ALM conferentie
November 2017

Onderwerpen
Waarom staat renterisico plots in de belangstelling
Waarom lopen we nu renterisico
Hoe stuurt een bank renterisico
Uitdagingen in een lage renteomgeving
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Waarom staat renterisico in de belangstelling

Markt

 Lager natuurlijk rendement
 Vergoeding op spaargeld?

Klant

 Grillige huizenmarkt
 Veranderend spaargedrag door de lage rente
 Big data analyses

Toezicht

 Vernieuwde EBA en Basel guidelines
 Hoge frequentie van stress testen
 On-site onderzoeken
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Waarom lopen we renterisico?
•
Equity
investing

Mismatch

•

•

De balans wordt deels gefinancierd
met eigen vermogen
Kosten eigen vermogen niet
meegerekend in P&L, de renteinkomsten wel

Transformatie van korte naar lange
rentes

Assets

Liabilities

Buffer

Customer Deposits
(duration model dependent)

Customer Loans
(duration model dependent)

Wholesale funding

Other

Opties

• Vervroegd aflossen
• Offerteperiodes
• Floors

Other

Equity

Interest Rate Swaps
(rec floating, pay fixed )
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Governance
De Executive Board is eindverantwoordelijk voor het renterisicobeleid
IRRBB

Eerste lijn

• Treasury stuurt de positie binnen de gezette kaders en in lijn met de uitgezette
strategie
• ALCO Group stelt periodiek de target positie vast en adviseert de board over de
strategie

Tweede
lijn

• Risk is verantwoordelijk voor policy setting, monitoring en modellering
• Modelvalidatie valideert de modellen
• RMC Group geeft goedkeuring aan de modellen, risicorapportages en adviseert
de Board over beleid en risk appetite

Derde lijn

• Interne Audit controleert of alle processen en mandaten zuiver worden
nageleefd
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Zouden we wel renterisico moeten lopen?
Geen exposure is geen optie…

Equity
investing

• Elke rentetypische looptijd (duration) van ons eigen vermogen brengt renterisico
met zich mee
• Korte looptijd: sterk fluctuerende inkomsten, behoud van eigen vermogen
• Lange looptijd: stabiele inkomstenstromen, eigen vermogen marktgevoelig

Risk
premie

• “Riding the yield curve”: transformatie functie is historisch winstgevend
• Rente-exposure leidt tot diversificatie

Model
onzekerheid

• Door modelonzekerheid is geen exposure eenvoudigweg niet mogelijk
• De beste manier om onzekerheid goed te begrijpen, is om het actief te
beheersen
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Renterisico vanuit een ander perspectief
Is renterisico nu een commercieel of investment vraagstuk?

Investment

Commercieel

• Een bank gaat lange termijn contractuele verplichtingen aan
• (Middel)lange termijn rendement is een belangrijk uitgangspunt in het maken
van sturingskeuzes

• Zonder klanten geen bank!
• Bestuurlijk sturingsinstrument: tariefstelling van hypotheken en spaargeld
• Elke klant is uniek: klantgedrag laat zich nooit volledig vangen in
investeringsmodellen
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Uitdagingen in een lage rente omgeving
Lage rentes beïnvloeden het resultaat op verschillende manieren

Lage
returns

• Zeer laag rendement op niet rentedragende verplichtingen (eigen vermogen en
rekening courant)

Hoge
prepayments

• Lage spaarrentes leiden tot meer vervroegde aflossingen
• Lage rentes stimuleren de huizenmarkt

Retail funding

• Zijn de rendementen die banken maken op spaargeld nog voldoende om een
positieve spaarrente mogelijk te maken?
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Disclaimer

Deze presentatie is exclusief vervaardigd ten behoeve van het VBA ALM congres 2017. Noch deze presentatie, noch enig gedeelte
uit deze presentatie mag worden gebruikt voor enig doel dan bekendmaking aan het VBA zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Rabobank.
De informatie in deze presentatie geeft de heersende huidige markt weer en onze visie daarop, welke aan verandering onderhevig
kunnen zijn. Deze presentatie is gebaseerd op openbare informatie. De in dit document opgenomen informatie is samengesteld uit
bronnen die als betrouwbaar gelden. Geen uitdrukkelijke of impliciete waarborgen of garanties worden gegeven met betrekking tot
de juistheid of volledigheid van deze presentatie of de inhoud daarvan.
De inhoud van deze presentatie en daarin opgenomen voorbeelden zijn indicatief en slechts opgenomen voor doeleinden van
discussie. Geen rechten kunnen worden ontleend aan in deze presentatie opgenomen potentiële aanbiedingen, transacties,
commerciële ideeën etcetera (waaronder prijsaanbiedingen en andere voorwaarden). Niets in deze presentatie vormt een aanbod
of een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Tevens zal noch deze presentatie noch iets in de presentatie enige verplichting
scheppen of de basis van enige overeenkomst zijn.
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