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Abstract 

In this master thesis a pricing model for Danish fixed rate callable mortgage bonds is developed.  

The Danish market for mortgage loans is one of the largest and most liquid in the world. High 

transparency and legal restrictions are the main factors that secure the investor. Danish mortgage 

bonds are described as safe investments.  

A callable bond has an embedded option which gives the borrower the right to repay his loan at 

par, at specified dates prior to maturity of the loan. The borrowers do not always act entirely 

rational and the gain by exercising the option is not the only factor that decides if a borrower 

exercises at a given time. This complicates the pricing procedure, and therefore a prepayment 

model which takes other factors into account has to be developed.  

First a term structure model is estimated with market data as input. Both the current zero coupon 

rates and implied volatility of swaptions is matched. This model assumes to describe the possible 

future development of the short rate. The term structure is used in the pricing model for 

discounting cash flows and calculation of refinancing incentives.  

Then a prepayment model is estimated on the basis of historical prepayments and borrower 

compositions. This model describes the conditional prepayment rate as a function of the gain by 

exercising, the relative time to maturity and the poolfactor.  

The pricing model is developed on the basis of the term structure model and the prepayment 

model. It is assumed that the value of a callable bond can be divided in two: The value if every 

borrower prepays their loans and the value if none of the borrowers prepay their loans. Then the 

expected future cash flows can be found in every state and discounted back to the value date.  

Generally the pricing model does a good job and the model prices relatively close to the market 

price.  
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Indledning 

Det danske marked for finansiering af realkreditlån, er et af de største og mest likvide i verden. 

Høj gennemsigtighed og store lovmæssige krav til realkreditinstitutterne, gør at danske 

realkreditobligationer betragtes som en sikker investering1. 

Realkreditlån baseres på udstedelse af obligationer, og kan indfries på markedsvilkår. Historisk 

set, er den fastforrentede konverterbare obligation, den mest anvendte obligation til finansiering 

af realkreditlån2. Konverteringsretten giver låntager mulighed for at indfri sit lån til kurs pari, 

uanset kursen på den underliggende obligation.  

I forhold til en inkonverterbar obligation, er prisfastsættelsen af en konverterbar obligation, mere 

kompleks. Dette skyldes usikkerhed omkring de fremtidige ydelsesbetalinger, og låntagernes 

semirationelle konverteringsadfærd.  At kunne værdiansætte denne konverteringsret, er af stor 

interesse for både investorer og finansielle institutioner.    

                                                 
1 www.realkreditraadet.dk 
2 Danmarks Nationalbank - Danske realkreditobligationer under den finansielle uro, 2009 
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Problemformulering 

I denne opgave vil der blive opstillet en diskret numerisk metode, til prisfastsættelse af danske 

fastforrentede konverterbare realkreditobligationer. Herunder vil det blive undersøgt: 

• Hvordan kan en model for den fremtidige renteudvikling opstilles ud fra markedsdata, så 

den beskriver den mulige udvikling i renten? Hvor realistisk er denne model? 

• Hvordan kan en konverteringsmodel opstilles, så den beskriver låntagernes semirationelle 

konverteringsadfærd? Hvilke variable afhænger denne model af, og hvordan afhænger 

konverteringsraten af disse variable? 

• Kan konverterbare obligationer med rimelighed prisfastsættes, vha. den fundne 

renteudvikling og konverteringsmodel? 

• Hvordan kan kursfølsomhed mht. renten og rentevolatiliteten måles og estimeres, for 

konverterbare obligationer? 
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Begrænsning og antagelser 

Opgavens primære formål er at opstille en numerisk model til prisfastsættelse af konverterbare 

obligationer, og skal ikke ses som en analyse eller gennemgang af det danske realkreditsystem. 

 

Der er i opgaven foretaget følgende begrænsninger og antagelser: 

• Opgaven tager udgangspunkt i danske fastforrentede annuitets realkreditobligationer 

• De risikoneutrale sandsynligheder er sat til ½. 

• Opgaven anvender diskret rentes regning. 

• Det antages at der ingen opsigelsesfrist er, dvs. konverteringsretten kan anvendes helt 

frem til termin. 

• Det antages at refinansieringsspændet er konstant, dvs. uafhængig af både tid og 

renteniveau. Spændet er tillagt nulkuponrenterne i estimationen, og tillagt de korte renter 

i prisfastsættelsen.  



 

 

 8  

Indhold og struktur 

I kapitel 1, vil det danske realkreditmarked og konverterbare obligationer, kort blive 

introduceret.  

I kapitel 2, vil der blive estimeret en nulkuponrentekurve ud fra danske renteswaps, vha. Nelson 

Siegels funktion. 

I kapitel 3, benyttes den i kapitel 2, fundne swapkurve og den implicitte volatilitet gennem 

danske swaptioner, til at bestemme et rekombinerende binomialtræ, indeholdende de korte 

renter.  

I kapitel 4, bliver der opstillet en konverteringsmodel, som estimeres vha. historiske 

konverteringsrater og låntagerfordelinger. Konverteringsraten kan derefter estimeres vha. et sæt 

forklarende variable. 

I kapitel 5, benyttes det fundne rentetræ og den estimerede konverteringsmodel, til at opstille de 

fremtidige forventede cash flows, og derefter prisfastsætte en konverterbar obligation.  

I kapitel 6, bliver tre risikonøgletal introduceret og estimeret for de konverterbare obligationer.  

Nedenfor er opgavens struktur illustreret: 

 
Figur 1 - Illustration af opgavens struktur. Kilde: Egen tilvirkning. 
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1. Det danske realkreditmarked 

Det danske realkreditsystem har opnået bred anerkendelse, i såvel Danmark som i udlandet. 

Forskere og ratingbureauer har gennem årtier, betegnet det danske realkreditsystem som 

”verdens bedste boligfinansieringssystem”3. I dette kapitel vil det danske marked for 

realkreditobligationer blive beskrevet. Først vil de generelle karakteristika for det danske 

realkreditmarked, herindunder risikoprofilen, blive beskrevet. Derefter beskrives muligheden for 

førtidig indfrielse, udstedelse og obligationstyper, og til sidst beskrives konverterbare 

obligationer.  

1.1. Danske realkreditobligationer 

De danske realkreditinstitutter formidler lån til låntager, mod sikkerhed i fast ejendom. 

Realkreditinstitutterne finansierer realkreditlån, ved at udstede serier af obligationer, der noteres 

på OMX Københavns Fondsbørs. Forholdet mellem låntager og investor i realkreditsystemet er 

anonymt, hvor investor ikke har pant i én bestemt ejendom, og låntager har ikke lån hos én 

bestemt investor. Obligationer til finansiering af realkreditlån udgjorde 78,3% af den 

cirkulerende obligationsmængde på OMX Københavns Fondsbørs, ved udgangen af 2006. Dette 

svarede til 2.605 mia. kr.4  

Det danske marked for realkreditobligationer er et af de største og mest likvide i 

verden. Obligationerne har de højst opnåelige internationale ratings for kreditværdighed5. Den 

begrænsede risiko, der er ved at investere i danske realkreditobligationer, skyldes opbygningen 

af det danske realkreditmarked, hvor især følgende seks egenskaber er af betydning6:  

• Obligationerne har sikkerhed i tinglyst pant i fast ejendom  

• Realkreditinstitutterne anvender balanceprincippet  

• Realkreditinstitutterne opfylder en række lovmæssige krav om bl.a. kapitaldækning 

• Realkreditinstitutterne opfylder lovmæssige procentuelle maksimale lånegrænser for lån i 

de forskellige ejendomskategorier 

                                                 
3 www.realkreditraadet.dk - Det danske realkreditsystem  
4 www.realkreditraadet.dk - Markedet for obligationer til finansiering af realkreditlån 
5 www.realkreditraadet.dk - Det danske realkreditsystem  
6 www.realkreditraadet.dk - Det danske realkreditsystem 
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• Investorerne har et konkursprivilegium i tilfælde af at et realkreditinstitut går konkurs 

• Realkreditinstitutterne er under tilsyn fra Finanstilsynet, som kan skride ind og stille krav, 

hvis instituttet overtræder reglerne.  

At pantebrevet tinglyses, betyder at det er offentlig registreret hvem, der har pant i ejendommen. 

Dvs. realkreditinstituttet juridisk set, har krav i ejendommen, hvis låntager ikke overholder sine 

låneforpligtelser.  

Balanceprincippet medfører, at der er en tæt overensstemmelse mellem et realkreditlåns 

karakteristika og de tilsvarende karakteristika for de obligationer, som ligger bag lånet.  Så længe 

låntagerne overholder deres låneforpligtelser, har realkreditinstituttet ingen umiddelbar 

markedsrisiko, da låntagernes rente- og afdragsbetalinger til instituttet, modsvares af instituttets 

rente- og afdragsbetalinger til investorerne. Realkreditinstitutterne har kun én væsentlig risiko, 

ved udstedelse af realkreditlån, nemlig kreditrisikoen. Kreditrisikoen er, hvis låntager ikke 

opfylder sine låneforpligtelser. Balanceprincippet er et finansielt stabiliserende grundelement i 

det danske realkreditsystem, hvor realkreditinstitutternes mulighed for at påtage sig finansielle 

risici, begrænses. Derfor er chancen for konkurser blandt realkreditinstitutterne, minimal. Endnu, 

er ingen realkreditinstitutter gået konkurs i Danmark7.  

Realkreditinstitutterne skal opfylde en række lovmæssige krav til kapitaldækning, i form af 

solvenskrav. Solvens er et udtryk for kreditværdighed. Solvens procenten angiver hvor meget 

basiskapitalen udgør af instituttets risikovægtede aktiver (f.eks. udlån)8. Realkreditinstitutterne er 

forpligtet til, på ethvert tidspunkt, at have en solvens procent på mindst 8%, som finansielt 

beredskab overfor uventede begivenheder. Kapitaldækningskravene og lånegrænserne medfører, 

som balanceprincippet, at chancen for konkurser blandt realkreditinstitutterne, er minimal. 

Konkursprivilegiet betyder, at investorer i realkreditobligationer, har fortrinsret overfor andre 

kreditorer, hvis det udstedende realkreditinstitut skulle gå konkurs.  

Realkreditobligationer er, i forhold til danske statsobligationer, udsat for både kredit- og 

likviditetsrisiko. Derfor er statsobligationer mere attraktive for investorer, og handles derfor 

typisk til højere kurs end realkreditobligationer, hvilket giver realkreditobligationer højere 

forrentning.  
                                                 
7 www.realkreditraadet.dk - Det danske realkreditsystem 
8 Danmarks Nationalbank - Finansiel stabilitet - 2006 
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Markedet for finansiering af fast ejendom, er præget af konkurrence på bidragssatser, 

produktudbud, distribution, rådgivning og service. I nedenstående figur er markedsandelene for 

de danske realkreditinstitutter, som yder lån mod pant i fast ejendom på grundlag af udstedelse af 

realkreditobligationer, illustreret: 

0,5%

7,8%

44,0%

32,1%15,5%
Realkredit Danmark

Nykredit

Nordea

BRF Kredit

DLR Kredit

 
Figur 2 - Den procentvise markedsandel, opgjort i forhold til den samlede obligationsrestgæld til private ejerboliger og 

fritidshuse, 2. kvartal 2008 9. 

1.2. Førtidig indfrielse 

Låntager har forskellige muligheder hvorpå, han kan indfri sit lån før tid. Låntager kan købe sig 

ud af sit lån, ved at opkøbe lånets bagvedliggende obligationer i markedet, på samme vilkår som 

andre investorer (obligationsindfrielse).  

Da realkreditlån er fundet på baggrund af obligationer, giver dette låntager mulighed for at indfri 

lån, på markedsvilkår. Denne egenskab ved det danske realkreditmarked, mindsker chancen for 

at låntager bliver teknisk insolvent. Teknisk insolvens opstår i den situation, hvor gælden i 

ejendommen, overstiger ejendommens værdi. Så længe låntager betaler sine ydelser, har dette 

ingen betydning, men ved salg af ejendommen, vil låntager stå i en situation, hvor der stadig er 

udestående gæld. Ved f.eks. et prioritetslån, hvor lånet ikke er fundet på baggrund af 

obligationer, påvirkes låntagers restgæld ikke af renteændringer. Dvs. i en situation med kraftigt 

stigende renter, og tilhørende faldende ejendomspriser, kan låntager blive teknisk insolvent. 
                                                 
9 www.realkreditraadet.dk 
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Denne situation vil sjældent forekomme ved fastforrentede realkreditlån. Dette skyldes, at i 

tilfælde af en rentestigning, vil kursen på de bagvedliggende obligationer falde, og herved vil 

beløbet, der betales ved indfrielse, også falde, hvilket kan modstå et eventuelt 

ejendomsværdifald10.  

Ved konverterbare obligationer kan låntageren vælge at indfri sit lån, ved at betale et 

kontantbeløb svarende til obligationsrestgælden fastsat til kurs 100 (pari indfrielse).  Dette er en 

solvenssikring af låntager, da gældsforøgelsen ved et rentefald herved er begrænset. Ved pari 

indfrielsen kan låntager indfri sit lån til førstkommende termin, hvor der betales et 

indfrielsesgebyr. Opsigelsen skal ske inden en bestemt opsigelsesfrist, som ved kvartårlige 

terminer, er to måneder før termin. Låntager har også mulighed for at opsige lånet med det 

samme (straksindfrielse). Opsigelsesfristen gælder stadig, og dvs. hvis et lån straksindfries f.eks. 

d. 2. maj, betales der fortsat renter på lånet, frem til 1. oktober, hvor realkreditinstituttet betaler 

obligationsejerne. Da realkreditinstituttet har rådighed over det indfriede beløb, fra 2. maj til 1. 

oktober, kompenseres låntageren i denne periode, med en godtgørelsesrente.  

1.3. Udstedelse af obligationer 

Udstedelser af realkreditobligationer, sker i takt med at realkreditinstitutterne har behov for at 

udstede lån. Dette kaldes for tap udstedelse. En given obligationsserie er typisk åben i 3 år, hvor 

realkreditinstitutterne i denne periode, kan udstede obligationer, på vegne af låntagere.  

Mellem realkreditinstitutterne, er der indgået aftale om, at institutterne ikke tilbyder lån på basis 

af obligationer, hvis kurser overstiger pari. Dette kaldes for pari-aftalen11, som blev oprettet, for 

at undgå en uhensigtsmæssig påvirkning af obligationsmarkedet. Institutterne ville undgå, at 

låntagere spekulerede i, at udnytte muligheden for at optage lån til kurser over pari, med 

efterfølgende konvertering til kurs pari, til førstkommende termin. 

                                                 
10 At realkreditlån fundes vha. obligationer, er ikke en fuldstændig sikring mod teknisk insolvens. Dette sås bl.a. 
under finanskrisen (2008), da faldende renter ikke som forventet, medførte stigende huspriser.  
11 www.realkreditraadet.dk – Pari-aftale 
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1.4. Obligations- og kontantlån 

Der skelnes mellem to typer af fastforrentet lån, hhv. obligationslån og kontantlån12.  

På et obligationslån, udleverer realkreditinstituttet i princippet obligationer til låntager, til 

gengæld for et pantebrev. Herefter må låntager selv fremskaffe et kontant låneprovenu, ved salg 

af obligationerne. I praksis står realkreditinstituttet for salget. Den rente, der betales på lånet, er 

den underliggende obligations, kuponrente. Derfor kender låntager først det udbetalte 

låneprovenu, når obligationerne er solgt i markedet.  

Ved kontantlån er låntagers mellemværende med realkreditinstituttet, alene kontantværdien af 

obligationerne. Her betaler låntager en højere rente, end obligationernes pålydende rente, 

svarende til den effektive rente på obligationerne. Omvendt obligationslån, kendes det kontante 

låneprovenu fra start, hvor i stedet, renten på lånet er ukendt, indtil obligationerne er solgt i 

markedet.  

Ved obligationslån, kan låntager ikke fratrække et evt. kurstab i skat, altså hvis obligationerne 

handles under kurs pari. Til gengæld bliver låntager normalt ikke beskattet af kursgevinster, ved 

indfrielse til lavere kurs end salgskursen13. Ved kontantlån er der intet direkte kurstab, da et 

sådant vil blive medregnet obligationens effektive rente, og dermed i lånerenten. Rentebetalinger 

er for både obligations- og kontantlån, fradragsberettiget. Obligationslån er den mest anvendte 

låneform, da evt. kursgevinster ved indfrielse ikke er skattepligtige14.   

Ydelserne på de to typer lån er ens, mens fordelingen af renter og afdrag er forskellig. Pga. pari 

aftalen, udstedes der sjældent obligationer over kurs pari. Dvs. den effektive rente er større end 

eller lig kuponrenten. Herved er kontantlånsrenten større end eller lig obligationslånsrenten. 

Rentebetalingerne på et kontantlån er derfor, større end rentebetalingerne på et obligationslån, og 

omvendt for afdragene. I følgende figur er rente- og afdragsprofilen for et fiktivt kontant- og 

obligationslån illustreret: 

                                                 
12 Bjarne Astrup Jensen – Rentes regning 
13 http://www.boligejer.dk/obligationslaan 
14 www.nykredit.dk/privat/info/realkredit/obligationslaan.xml 
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Figur 3 - Illustration af rente- og afdragsbetalinger på et kontant- og obligationslån. Kilde: Egen tilvirkning15. 

1.5. Konverterbare obligationer 

Fra investors synspunkt, kan købet af en konverterbar obligation, betragtes som en lang position 

i en tilsvarende inkonverterbar obligation, samt en kort position i en call option, med den 

inkonverterbare obligation, som underliggende aktiv, og strike kurs på 100: 

 konverterbar inkonverterbar inkonverterbarP P C= −  (1.1) 

Hvor den inkonverterbare obligation, er identisk med den konverterbare, bortset fra, at denne 

ikke kan konverteres. Da værdien af en option ikke kan blive negativ, ses det af (1.1) at prisen på 

den konverterbare obligation, enten er mindre end eller lig med prisen på den inkonverterbare 

obligation. Denne difference i prisen mellem en konverterbar og en inkonverterbar obligation, er 

udtryk for, at investoren i den konverterbare obligation, er udsat for konverteringsrisiko. 

Konverteringsrisikoen kan opsplittes i to dele. Investoren er for det første, udsat for kursrisiko, i 

form af kurstab. Denne situation opstår hvis obligationen er købt over pari, og derefter 

konverteres til pari. For det andet er investoren udsat for geninvesteringsrisiko, da det 

tilbagebetalte beløb, skal geninvesteres i markedet, til en lavere rente. 

                                                 
15 Lånene er annuitetslån med 5% kuponrente, som har 1 årlig termin og 30 års løbetid. Udstedelseskursen er 95 og 
hovedstolen 1 mio. Ydelsen for begge lån er kr. 68.474. 
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Når prisen på den inkonverterbare obligation falder, falder værdien af optionen, dvs. at prisen på 

den konverterbare og den inkonverterbare obligation, nærmer sig hinanden. Omvendt, jo højere 

prisen på den inkonverterbare obligation er, jo mere er optionen værd, og jo større forskel, er der 

på den konverterbare og den inkonverterbare obligation. Værdien af optionen afhænger af bl.a. 

af rentevolatiliteten, løbetiden og renten. For stigende volatilitet eller løbetid, vil optionsværdien 

stige, alt andet lige. Den teoretiske sammenhæng mellem renteniveau og kurs, illustreres i 

nedenstående figur: 

  
Figur 4 – Teoretisk illustration af forholdet mellem inkonverterbar og konverterbar kurs, som funktion af renten. Kilde: 

Michael Christensen - Obligations investering. 

I figur 4, ses den teoretiske sammenhæng mellem rente og kurs, på en konverterbar og en 

inkonverterbar obligation. Ved høje renter, og derved kurser på et stykke under pari, er kursen på 

den inkonverterbare og den konverterbare obligation, sammenfaldende, da optionen er værdiløs 

Når renten falder, stigerne kurserne mod pari, og den konverterbare kurs, vil langsomt falde 

under den inkonverterbare kurs, da optionen får værdi. 

Det ses at den inkonverterbare obligations, rente/kurs kurve, er konveks for alle renter. Den 

konverterbare rente/kurs kurve er derimod konkav for kurser nær pari, hvilket kaldes for negativ 

konveksitet.  

Hvis renten falder tilstrækkeligt meget, kan den konverterbare obligation blive så 

konverteringstruet, at kursen falder, ved rentefald. Dette kaldes for negativ varighed. At kursen 

kan overstige pari, uden alle låntagere konverterer, kan f.eks. tillægges semirationelle låntagere 

og konverteringsomkostninger.   
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2. Nulkuponrentekurve 

En essentiel del af obligations prisfastsættelse, er nulkuponrentekurven. Nulkuponrentekurven er 

en funktion, ( ;0)t y t→ , hvor ( ;0)y t er den periodevise nulkuponrente, gældende fra tid 0 til t. 

Nulkuponrentekurven kan ikke direkte observeres, men kan estimeres ud fra priser og betalinger 

på renteprodukter. I dette kapital bliver nulkuponrentekurven estimeret på baggrund af danske 

renteswaps vha. Nelson Siegels metode.  

2.1. Nulkuponobligation 

En nulkuponobligation, er en stående obligation med en pålydende rente på 0, dvs. den ikke 

udbetaler kupon. Hovedstolen på 1 kr., og falder ved udløb: 

 
Figur 5 - Illustration af betalinger på en j-års nulkuponobligation. Kilde: Bjarne Astrup Jensen - Rentes Regning. 

Hvor ( ;0)D j  både er kursen på en j års nulkuponobligation og diskonteringsfaktoren mellem tid 

0 og j.  

Afkastet fås herved udelukkende fra kursgevinster, da nulkuponobligationen handles under pari. 

Kursen på obligationen, og betalingen ved udløb kan observeres, og derved kan nulkuponrenten 

mellem tid 0 og T, ( ;0)y T , udregnes som: 

 

1

0
0 (1 ( ;0)) ( ;0) 1

T
T

T
T

KK B y T y T
B

−

− ⎛ ⎞
= ⋅ + ⇒ = −⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (2.1) 

 

Hvor K0 er kursen på tid 0, BT er betalingen ved udløb og T er udløbstidspunktet. 
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I Danmark er udvalget af nulkuponobligationer begrænset til statens skatkammerbeviser. 

Skatkammerbevisprogrammet blev faktisk udfaset helt, i perioden 2005-2008, men er i 2010 

genåbnet, med udsigten til større lånebehov16. Skatkammerbeviserne er typisk med løbetider på 

under et år, og da nulkuponrentekurven i denne opgave, skal benyttes for 30 år, kan 

skatkammerbeviser alene ikke anvendes17. 

2.2. Rentekurven 

Da det ikke er muligt at anvende nulkuponobligationer, benyttes i stedet kuponbærende 

obligationer. I teorien kan rentestrukturen findes entydigt vha. bootstrapping, som fitter 

obligationsbetalinger og priser fuldstændigt. For at denne metode, skal kunne bestemme 

rentekurven entydigt, kræver det lige så mange obligationer som betalingstidspunkter (n 

ligninger med n ubekendte), og at betalingsmatricen har fuld rang. Dette vil normalt være svært 

at opfylde, da der vil være flere betalingstidspunkter end obligationer, dvs. et underbestemt 

ligningssystem.  

Bootstrapping kan også anvendes på baggrund af et underbestemt ligningssystem, hvor det ikke 

løses analytisk, men i stedet løses numerisk. Der indføres et fejlled, som er forskellen mellem de 

fundne teoretiske priser og markedspriserne, som kvadreres og summes. Derefter minimeres 

kvadratsummen ved at ændre på diskonteringsfaktorerne. Denne metode, er ligeledes ikke 

tilstrækkelig til denne opgaves brug, da der ikke bestemmes en kurve, men i stedet enkelte 

punkter. Punkterne kan dog forbindes, men dette vil i de fleste tilfælde, give en meget ujævn 

kurve. Yderligere skal der estimeres mange diskonteringsfaktorer på én gang, hvilket for de 

fleste programmer, er en langsommelig proces. 

Der findes andre metoder til at estimere rentekurven på, f.eks. Nelson Siegel og Cubic Spline. 

Cubic Spline metoden, fitter kuponbærende obligationsbetalinger og priser, med polynomier i 

selvdefinerede tidsintervaller. F.eks. kunne der deles op fra tid 0-1 år, 1-5 år, 5-15 år og 15-30 år. 

Derefter fittes obligationsbetalingerne fra tid 0-1 år med ét polynomium, betalingerne fra tid 1-5 

                                                 
16 Danmarks Nationalbank – Statens låntagning og gæld 2009 – side 49 
17 Skatkammerbeviserne kan f.eks. benyttes til at bestemme de helt korte renter, på en rentekurve estimeret ud fra 
statsobligationer. 
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år med et andet polynomium, osv. Ved at binde flere af parametrene i polynomierne, kan 

rentekurven gøres både kontinuert og differentiabel.  

Nelson Siegel metoden bygger på, at rentekurven kan beskrives ud fra et fast funktionsudtryk, 

hvor et antal parametre kan estimeres, ud fra kuponbærende obligationsbetalinger og priser. 

Metoden har flere gode egenskaber, f.eks. er parametrene lette at estimere (da der er forholdsvist 

få). Yderligere kan rentekurven antage både S-form og have pukler, og kan stort set fitte alle 

former af rentestrukturen18. Yderligere har grænseværdierne oftest pæne fortolkninger.  

Pga. ovenstående egenskaber, er det i denne opgave valgt, at benytte Nelson Siegel metoden. Det 

er herved er det ikke nødvendigt at foretage subjektive valg, om f.eks. antal delintervaller og 

disses størrelse, som i Cubic Spline metoden. Forskriften for Nelson Siegel funktionen, ser ud 

som følger: 

 0 1 2 2
1( ;0) ( )

t
tey t et

γ
γφ φ φ φ

γ

−
−−

= + + ⋅ − ⋅  (2.2) 

 

Hvor 0 1 2, ,φ φ φ  og γ  er parametrene, som skal estimeres. Grænseværdierne ser ud som følger19: 

 0 1

0

( ;0) ( ) for 0
( ;0) for

y t t
y t t

φ φ
φ

→ + →
→ →∞

 (2.3) 

 

Dvs. 0 1φ φ+  kan betragtes som den korte rente, og 0φ  kan betragtes som den lange rente.  

2.2.1. Kuponbærende obligationer 

Som kuponbærende obligationer, benyttes ofte statsobligationer eller renteswaps. 

Realkreditobligationer er udsat for både likviditets- og kreditrisiko, i forhold til statsobligationer. 

Det er derfor nødvendigt, at tillægge et likviditets- og kreditspænd, hvis statsrentekurven 

benyttes i prisfastsættelsen. I opgaven er renteswaps valgt, da renteswaps er udsat for både 

likviditets- og kreditrisiko. Dvs. swapkurven indeholder både likviditets- og kreditspænd til 

                                                 
18 Nelson & Siegel, Parsimonious Modeling of Yield Curves 
19 Nelson & Siegel, Parsimonious Modeling of Yield Curves 
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statskurven20. Yderligere eksisterer der renteswaps med flere forskellige løbetider, end 

statsobligationer. 

2.2.2. Renteswaps 

En renteswap er et rentederivat, hvis værdi afhænger af renteniveauet. Rent praktisk, er en 

renteswap en kontrakt mellem to parter, om at bytte rentebetalinger. Renteswaps benyttes 

primært til risikostyring, hvor virksomheder kan neutralisere risikoen, ved at have et 

indkommende variabelt cash flow. Dette er illustreret i figur 6, hvor virksomhedens netto cash 

flow, efter indgåelse i en renteswap, er den faste swaprente.  

 
Figur 6 - Illustration af renteswap betalinger. Kilde: Egen tilvirkning 

I praksis udveksles der ikke betalinger, da der kun afregnes differencen mellem den variable 

rente og swaprenten. Renteswaps kan yderligere anvendes til spekulation på, om renten falder 

eller stiger. 

Den mest almindelige form for renteswap, er en plain vanilla. En plain vanilla payer er en 

renteswap hvor variabel rente modtages og fast rente betales21. Den faste rente kaldes 

swaprenten, og fastsættes på indgåelsestidspunktet, således at værdien af renteswappen på tid 0, 

er 0 for begge parter. Den variable rente kvoteres efter f.eks. LIBOR eller CIBOR22 renten, et 

bestemt antal gange om året, også kaldet renteswappens tenor. Den kvoterede rente gælder for 

den næste periode, frem til næste termin Der kan aftales forskellige kombinationer af 

                                                 
20 Da swaprenten er en interbank rente, kan låntager ikke optage lån til denne rente. Senere i opgaven estimeres og 
tillægges et refinansieringsspænd til swapkurven. 
21 Fremover vil den variable og faste betalingsstrøm, blive refereret til som det variable ben hhv. det faste ben. 
22 London InterBank Offered Rate hhv. Copenhagen InterBank Offered Rate. 
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renteswappens tenor, på det variable og faste ben. I denne opgave er det valgt at benytte kvart 

årlige betalinger, på begge ben.  

Gennem den faste swaprente på renteswaps, afspejles forventningen til renteniveauet, for 

forskellige løbetider. Derfor kan renteswaps benyttes til at estimere nulkuponrentekurven.  

2.2.3. Værdien af en renteswap 

En plain vanilla payer renteswap, har betalingsrækken23: 

 
~1 ( ), 1, 2,...,j j nY K S s j n

m
= ⋅ ⋅ − =  (2.4) 

 

m er renteswappens tenor (i dette tilfælde fire, da der regnes med kvartårlige terminer), n er antal 

terminer, 
~

jS er den variable rente, som gælder fra tid j til j+1, og sn er den faste (på forhånd 

aftalte) swaprente. K er en fiktiv hovedstol, som i praksis hverken udbetales eller tilbagebetales, 

men fungerer udelukkende til skalering af betalingerne.  

(2.4) kan omskrives til følgende: 

 

~

~

1 ( ), 1, 2,..., 1

1 ((1 ) (1 ))

j j n

n j n

Y K S s j n
m

Y K S s
m

= ⋅ ⋅ − = −

= ⋅ ⋅ + − +
 (2.5) 

 

For Yn lægges K til og trækkes fra igen, så nettobetalingen er den samme som i (2.4). Med 

fremstillingen i (2.5), kan renteswappen nu betragtes som en portefølje af to stående 

obligationer: 

• En lang position i en variabelt forrentet obligation. 

• En kort position i en fastforrentet obligation, med swaprenten, sn, som kuponrente. 

En variabelt forrentet obligation prisfastsættes til kurs pari, og da den faste swaprente 

(kuponrenten) er kendt, kan rentekurven bestemmes, som den rentekurve, der prisfastsætter den 

                                                 
23 Bjarne Astrup Jensen, Rentes Regning. 5. udgave 2009 



 

 

 22  

fastforrentede obligation, til kurs pari. Denne rentekurve, benyttes i opgaven som 

nulkuponrentekurve, og benævnes fremover som swapkurven.  

2.3. Implementering og resultater 

Alt data er hentet fra Nordea Analytics’ Swap Calculator, og der er anvendt 16 plain vanilla 

payer renteswaps, med løbetider fra ½-30 år. Analysedagen er pga. weekend og påske, sat til 

tirsdag 6. april 2010, så med 2 valørdage på renteswaps, er handelsdagen 30. marts 2010. Der er 

betalingsdage fire gange årligt, på både det faste og variable ben. I tilfældet af at betalingsdatoen 

ikke falder på en handelsdag, falder betalingen på den første handelsdag derefter. For begge ben 

bruges rentekonventionen ACT/365. Dette er ikke den normale rentekonvention, som benyttes på 

renteswaps, og der benyttes oftest også forskellig konvention, på hvert ben. Denne forsimpling 

bør ikke have mærkbar effekt på resultatet.  Følgende data er benyttet: 

 Renteswap Fast swaprente Udløbsdato 
1 DKK SWAP 0,5Y 1,2173 % 06-10-2010 
2 DKK SWAP 1Y 1,4141 % 06-04-2011 
3 DKK SWAP 2Y 1,7896 % 10-04-2012 
4 DKK SWAP 3Y 2,2937 % 08-04-2013 
5 DKK SWAP 4Y 2,5616 % 07-04-2014 
6 DKK SWAP 5Y 2,7995 % 07-04-2015 
7 DKK SWAP 6Y 3,0136 % 06-04-2016 
8 DKK SWAP 7Y 3,1849 % 06-04-2017 
9 DKK SWAP 8Y 3,3266 % 06-04-2018 
10 DKK SWAP 9Y 3,4437 % 08-04-2019 
11 DKK SWAP 10Y 3,5430 % 06-04-2020 
12 DKK SWAP 12Y 3,7136 % 06-04-2022 
13 DKK SWAP 15Y 3,8787 % 07-04-2025 
14 DKK SWAP 20Y 3,9833 % 08-04-2030 
15 DKK SWAP 25Y 3,9399 % 06-04-2035 
16 DKK SWAP 30Y 3,8526 % 06-04-2040 
Tabel 1 - Data brugt til estimation af swapkurve. Kilde: Egen tilvirkning med data fra Nordea Analytics 

Estimation af swapkurven er foretaget i Excel, vha. den indbyggede Problemløser. Som tidligere 

nævnt benyttes Nelson Siegel metoden. Betalingsrækkerne for de fastforrentede obligationer 

(med ovenstående swaprenter som kuponrente) opstilles, og de fire Nelson Siegel parametre 
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estimeres vha. mindste kvadraters metode. Dvs. summen af de kvadrerede afvigelser mellem den 

teoretiske kurs og kurs 100, minimeres.  

Resultat af estimationen er som følger: 

  Φ0 Φ1 Φ2 γ 
Nelson Siegel parametre -0,0021 0,0139 0,1247 12,6646 
Tabel 2 - Estimerede Nelson Siegel parametre 

Som tidligere nævnt kan 0 1φ φ+  betragtes som den korte rente, dvs. den korte rente er 1,18 %. 

Tolkningen af 0φ  som den lange rente, kan ikke bruges i dette tilfælde, da den er negativ. 0φ  er 

negativ, da swapkurven efter ca. 20 år, har negativ hældning. Hvis swapkurven blev forlænget 

udover de 30 år, ville renten gå mod -0,21%.  

I figur 7 er swapkurven illustreret. Det ses, at renten er stigende med løbetiden til omkring 20 års 

løbetid, hvorefter renten aftager med løbetiden.   
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Figur 7 – Estimeret swapkurve. Kilde: Egen tilvirkning. 

Estimationen har en samlet gennemsnitsafvigelse på 0,11%, hvilket må siges at være acceptabelt. 

I figur 8 er afvigelserne illustreret. Afvigelserne ligger i intervallet fra -0,34% til 0,16%. 

Yderligere ses umiddelbart intet mønster i afvigelserne. Alt i alt, et tilfredsstillende resultat. 
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Figur 8 - Afvigelser fra Nelson Siegel estimationen. Kilde: Egen tilvirkning. 

2.4. Delkonklusion 

I dette kapitel er nulkuponrentekurven estimerede, på baggrund af danske renteswaps. 

Renteswaps blev valgt frem for statsobligationer, da rentekurven udledt vha. renteswaps, 

inkluderer både likviditets- og kreditspænd, i modsætning til statskurven. Det antages at 

rentekurven følger Nelson Siegels funktion. Der blev anvendt 16 renteswaps, med løbetider fra 

½-30 år, til estimation af rentekurven. Dette gav et resultat hvor de fittede priser, alle lå indenfor 

0,34%±  fra kurs pari, hvilket var et acceptabelt resultat. Rentekurven viste sig at være voksende 

med løbetiden indtil omkring 20 år, hvorefter den var aftagende.  

Den estimerede swapkurve benyttes i næste kapitel til udledning af et rentetræ, over den mulige 

udvikling i den korte rente.  
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3. Rentestrukturmodel 

Til bestemmelse af prisen på konverterbare obligationer, er det nødvendigt at kende den mulige 

fremtidige udvikling i renten. Til dette anvendes en rentestrukturmodel. I dette kapitel, opstilles 

en rentestrukturmodel, som diskretiseres til et binomialtræ og som fitter både den tidligere 

estimerede swapkurve samt rentevolatiliteten. Først introduceres et rekombinerende binomialtræ, 

og det vises hvordan der prisfastsættes i et sådant. Derefter beskrives den i opgaven valgte 

rentestrukturmodel, og hvordan denne fittes til swapkurven og markedsvolatiliteten. Forward 

algoritmen introduceres og gennemgås som en måde, at bestemme rentetræet på. Derefter bliver 

det beskrevet hvordan swaptioner prisfastsættes i et binomialtræ, da disse benyttes til 

volatilitetskalibrering af rentetræet.  

I midten af 1970’erne opstod de klassiske dynamiske stokastiske rentestrukturmodeller. Disse 

blev introduceret gennem artikler af bl.a. Merton (1973), Vasiceks (1977), samt Cox, Ingersoll & 

Ross (1985). Disse modeller er alle én-faktor modeller, der anvender den korte rente som eneste 

faktor. Modellerne fitter ikke automatisk nulkuponrentestrukturen. Modellerne er internt 

konsistente men ikke eksternt konsistente (altså kalibrerbare til markedsinformation).  

De klassiske modeller blev forsøgt forbedret af Ho & Lee (1986), der senere blev efterfulgt af 

Black, Derman & Toy (1990), Hull & White (1990) og Black & Karasinski (1991). I disse 

modeller indgår nulkuponrentestrukturen som input, som rentestrukturmodellerne fittes til. Disse 

modeller bliver betegnet som dynamiske arbitragefrie rentestrukturmodeller. Modellerne er også 

én-faktor modeller, hvor den korte rente antages at være normal- eller lognormalfordelt24.  

3.1. Binomialtræ 

I opgaven antages det, at renteudviklingen kan beskrives i et rekombinerende binomialtræ, med 

tilhørende risikoneutrale sandsynligheder, [ ,1 ]q q− : 

                                                 
24 Andrew Cairns - Interest Rate Models, An Introduction 
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Figur 9 - Rekombinerende binomialtræ. Kilde: Bjarne Astrup Jensen 200625 

Ovenstående figur illustrerer et rekombinerende binomialtræ, hvor t angiver tiden og s angiver 

tilstanden, antal op bevægelser i renten. (t,s) betegner knuden til tid t og tilstand s, i 

binomialtræet. Træet anvendes til at beskrive udviklingen i den korte rente. At træet er 

rekombinerende medfører, at en op bevægelse efterfulgt af en ned bevægelse, resulterer i samme 

rente, som ved en ned bevægelse efterfulgt af en op bevægelse. Antal slutknuder i et ikke 

rekombinerende (stiafhængigt) binomialtræ, stiger eksponentielt, dvs. antal slutknuder er lig 2T, 

hvor T er sluttidspunktet. Fordelen ved det rekombinerende træ er, at antal slutknuder i træet kun 

stiger proportionelt med tiden. Ulempen ved et rekombinerende træ, er at der ikke direkte kan 

prisfastsættes stiafhængige renteprodukter.  

3.1.1. Prisfastsættelse i et rekombinerende binomialtræ 

I det følgende, vil der kort blive gennemgået hvordan en 3 årig  nulkuponobligation 

prisfastsættes, i et binomialtræ:  

                                                 
25 Bjarne Astrup Jensen – Binomial models for the term structure of interest 
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Figur 10 - Eksempel på rekombinerende binomialrentetræ. Kilde: Egen tilvirkning. 

Ovenstående figur viser et eksempel på et rekombinerende binomialrentetræ med 3 perioder. 

Renten ( ; , )y T t s er den gældende rente fra knude (t,s), til tid T. I ovenstående eksempel, er alle 

renter, korte én periodes renter. Det antages at renten mellem tid t og t+1 er kendt på tid t. Det 

antages at periodelængden i rentetræet er ét år, og at træet repræsenterer den mulige udvikling i 

den korte rente. Vha. baglæns induktion kan værdien af nulkuponobligationen bestemmes. 

Værdien af nulkuponobligationen er 1 ved udløb, uanset renteforløbet. Herefter 

tilbagediskonteres værdien, til tid 0. Værdien af obligationen på tid 2 er: 

 1(3;2, ) 1 (1 (3;2, )) 0 2D s y s for s−= ⋅ + ≤ ≤  (3.1) 
 
Hvor (3;2, )D s  er værdien af obligationen i knude (2,s). Herefter tilbagediskonteres værdierne 

på tidspunkt 2, til tidspunkt 1: 

 1(3;1, ) ( (3;2, 1) (1 ) (3;2, )) (1 (2;1, )) 0 1D s q D s q D s y s for s−= ⋅ + + − ⋅ ⋅ + ≤ ≤  (3.2) 
 
Hvor q er det risikoneutrale sandsynlighedsmål. Tilsvarende findes værdien på tidspunkt 0, ved 

at tilbagediskontere værdierne på tidspunkt 1 til tidspunkt 0: 

 1(3;0) ( (3;1, 1) (1 ) (3;1, )) (1 (1;0))D q D s q D s y −= ⋅ + + − ⋅ ⋅ +  (3.3) 
 

Dette giver følgende værditræ, hvor q er sat til ½: 
s
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Figur 11 - Værditræ for 3 årig nulkuponobligation. Kilde: Egen tilvirkning. 
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Dvs. prisen på en 3 årig nulkuponobligation er 0,864. 

Generelt kan værdien af en nulkuponobligation, findes i en hvilket som helst knude (t,s) som: 

 ( ; 1, 1) (1 ) ( ; 1, )( ; , ) 0 0
1 ( 1; , )

q D T t s q D T t sD T t s for t T og s t
y t t s

⋅ + + + − ⋅ +
= ≤ < ≤ ≤

+ +
 (3.4) 

 

3.2. Black-Derman-Toy modellen 

I denne opgave tages der udgangspunkt i Black-Derman-Toy modellen (fremover BDT). 

Modellen blev introduceret i 1980’erne af Fischer Black, Emanuel Derman og Bill Toy, til 

internt brug i Goldman Sachs, og blev offentliggjort i Financial Analysts Journal i 1990.  

Jakobsen og Rasmussen26 skriver, at det ofte tilstræbes, at en rentestrukturmodel har følgende 

egenskaber: 

• Den korte rente skal være ikke-negativ 

• Hvis renten er meget høj, er der øget sandsynlighed for, at renten falder i den nærmeste 

fremtid, og omvendt.  

Negative renter har en dårlig økonomisk fortolkning, og ses sjældent empirisk27. BDT modellen 

har netop denne egenskab (ikke-negative renter), da modellen antager, at de korte renter er 

lognormalfordelte.  

Den anden egenskab, også kaldet mean reversion, er ikke en egenskab BDT modellen besidder, i 

sin ægte form. I stedet kan de korte renter, for nogle specifikationer af rentevolatiliteten, være 

mean fleeing, hvilket vil sige at renterne ikke er begrænset opad, og at disse kan divergere, og 

give ekstremt høje renter.  

BDT modellen bygger på følgende antagelser: 

• Modellen er en én-faktor-model 

• Risikoneutrale sandsynligheder q og 1-q. I denne opgave sættes de til ½28 

                                                 
26 Jakobsen og Rasmussen – Hvad praktikere bør vide om prisfastsættelse af konverterbare obligationer 
27 Negative renter sås bl.a. i USA i slutningen af 2008, hvor de såkaldte T-bills med 3 måneders løbetid, handlede til 
så høje priser, at den effektive rente blev negativ.   
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• De korte renter er lognormalfordelte 

• Der er ingen skatter eller transaktionsomkostninger 

• Ændringer i obligationsrenterne er perfekt korreleret 

• Forventede afkast er ens på alle aktiver, over én periode 

De største fordele ved BDT modellen, er antagelsen om lognormalfordelte korte renter, og at den 

både fitter den gældende rentestruktur, og den tilhørende volatilitetsstruktur. BDT modellen er af 

disse grunde valgt i denne opgave. Yderligere er BDT modellen ofte benyttet på det danske 

obligationsmarked29. 

Modellens input og output, kan illustreres på følgende måde: 

 
Figur 12 - Input og output til BDT modellen. Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Bjarne Astrup Jensen 200630 

Hvor q er den risikoneutrale sandsynlighed for en op bevægelse i den korte rente, ( ;0)y T er den 

initiale nulkuponrentestruktur, som funktion af løbetiden, T. ( ;1)Tσ  er volatiliteten mellem 

nulkuponrenterne, ( ;1,0)y T  og ( ;1,1)y T . Dvs. at input volatiliteten, er volatiliteten mellem de to 

mulige nulkuponrentestrukturer på tid 1. Outputtet fra modellen, er én periode renterne, 

( 1; , )y t t s+ , i alle binomialtræets knuder, samt volatiliteten, ( )tσ , mellem én periode renterne.  

3.2.1. Udledning af BDT-modellen 

I en diskret tids BDT model, er ændringen i logaritmen til den korte rente, givet som31: 

 ln( ( 1; , )) (ln( ( 1; , )), ) ( )y t t s y t t s t t t tμ σ εΔ + = + Δ + ⋅ Δ  (3.5) 

                                                                                                                                                             
28 Denne størrelse er ikke markedsbestemt, og andre værdier af q, kan også benyttes. 
29 Bo Wase Petersen – Ny realkreditmodel, med fokus på gennemsigtighed 
30 Bjarne Astrup Jensen – Binomial models for the term structure of interest 
31 Lookman – Calibrating the BDT lattice 
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Hvor ( 1; , )y t t s+  er den korte rente, μ  er driften som funktion af den korte rente og tiden, 

( )tσ er volatiliteten på den korte rente til tid t, og ε  er en binær variabel, som antager værdierne 

[ 1, 1]+ −  med de risikoneutrale sandsynligheder [ ,1 ]q q− 32. Fra (3.5) ses det, at driftleddet både 

afhænger af tiden og tilstanden, hvorimod volatiliteten kun afhænger af tiden, og altså er 

tilstandsuafhængig. Det ses, at volatiliteten er volatiliteten mellem logaritmen til de korte renter.  

Den korte rente i en given knude, (t,s) i binomialtræet, har to mulige udfald til tid t+1, 

( 2; 1, )y t t s+ + eller ( 2; 1, 1)y t t s+ + + : 

 

 ln( ( 2; 1, 1)) ln( ( 1; , )) (ln( ( 1; , )), ) ( )y t t s y t t s y t t s t t t tμ σ+ + + = + + + Δ + ⋅ Δ  (3.6) 
 ln( ( 2; 1, )) ln( ( 1; , )) (ln( ( 1; , )), ) ( )y t t s y t t s y t t s t t t tμ σ+ + = + + + Δ − ⋅ Δ  (3.7) 
 

( 2; 1, 1)y t t s+ + +  er nødvendigvis ikke større end ( 1; , )y t t s+ , dvs. at en op bevægelse i den 

korte rente, ikke nødvendigvis betyder at renten stiger. Tilsvarende er ( 2; 1, )y t t s+ +  ikke 

nødvendigvis mindre end ( 1; , )y t t s+ , den eneste betingelse er: 

  ( 2; 1, 1) ( 2; 1, )y t t s y t t s+ + + ≥ + +   (3.8) 

 Ved at trække (3.6) fra (3.7) fås: 

  ln( ( 1; , 1)) ln( ( 1; , )) 2 ( )y t t s y t t s t tσ+ + − + = ⋅ ⋅ Δ ⇔  

 
1 ( 1; , 1)ln ( )
2 ( 1; , )

y t t s t t
y t t s

σ
⎛ ⎞+ +

⋅ = ⋅ Δ ⇔⎜ ⎟+⎝ ⎠
 

 2 ( )( 1; , 1) ( 1; , ) t ty t t s y t t s e σ⋅ ⋅ Δ+ + = + ⋅  (3.9) 
 
Da hverken volatiliteten eller tΔ , kan blive negativ, må eksponentialfunktionen i (3.9), altid 

være større end eller lig 1, hvilket underbygger betingelsen i (3.8). 

Ud fra (3.9) ses det at de korte renter for fast t, er en geometrisk række, med skaleringsfaktor 

v(t): 

                                                 
32 Analogt er den kontinuerte ændring i renten i BDT modellen givet ved: ln( ) (ln( ), ) ( )d r r t dt t dzμ σ= + , 
hvor dz er tilvæksten i en Brownsk bevægelse.  
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 2 ( )( 1; , 1)( )
( 1; , )

t ty t t sv t e
y t t s

σ⋅ ⋅ Δ+ +
= =

+
 (3.10) 

 

Dvs. det på ethvert tidspunkt, t, er muligt at bestemme samtlige renter, ( 1; , )y t t s+ , hvis bare én 

af renterne på tid t og ( )tσ er kendt: 

 ( 1; , ) ( ) ( 1; ,0)sy t t s v t y t t+ = ⋅ +  (3.11) 
 

Volatiliteten mellem de korte renter, ( )tσ , er ikke kendt. Dvs. v(t) heller ikke er kendt, men er 

en endogen variabel, som bestemmes i modellen. I stedet kendes volatiliteten til 

nulkuponrenterne på tid 1. På samme måde som i (3.10), kan skaleringsfaktoren mellem 

nulkuponrenterne på tid 1 findes som: 

  2 ( ;1)( ;1,1)( ;1)
( ;1,0)

T ty TC T e
y T

σ⋅ ⋅ Δ= =   (3.12) 

Hvor ( ;1)Tσ  er volatiliteten til nulkuponrenterne tid 1. Denne volatilitet er input til modellen, og 

er derfor kendt, i modsætning til volatiliteten på de korte renter. 

Ved omskrivning af (3.10), kan volatiliteten mellem de korte renter findes: 

 
1 ( 1; , 1)( ) ln

( 1; , )2
y t t st

y t t st
σ

⎛ ⎞+ +
= ⋅ ⎜ ⎟+⋅ Δ ⎝ ⎠

  (3.13) 

 

3.2.2. Eksempel på bestemmelse af et BDT rentetræ 

Renterne i træet kan ikke bestemmes analytisk, men skal bestemmes numerisk. BDT’s 

originalartikel anvender følgende værdier: 
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Udløb (år) Nulkuponrente Volatilitet, σ(T;1) 
1 10%  
2 11% 19% 
3 12% 20% 

Tabel 3 – Udsnit af eksempel fra BDT original artiklen. Kilde: Egen tilvirkning, med data fra BDT's originalartikel33. 

I det følgende eksempel, sættes den risikoneutrale sandsynlig, q, til ½. 

Det ønskes at bestemme et binomialrentetræ, med korte renter, som fitter både den gældende 

nulkuponrentestruktur og volatilitet, givet i tabel 3. 

Den ét årige rente mellem tid 0 og 1, (1;0)y , er kendt, og er 10%. Derefter kan (2;1,0)y  og 

(2;1,1)y  bestemmes. I originalartiklen, gættes der på disse to renter: 

 
(2;1,0) 9,79%
(2;1,1) 14,32%

y
y

=
=

 

Dvs. rentetræet ser ud som: 

s

t 0 1

010% 9,79%

14,32% 1

 
Figur 13 - Korte renter i BDT rentetræet. Kilde: Egen tilvirkning. 

Derefter tjekkes det om disse renter er konsistente med både nulkuponrentestrukturen og 

volatiliteten. Prisen på en 2 årig nulkuponobligation, findes som: 

 2 21 (1 (2;0)) 1 (1 0,11) 0,8116y − −⋅ + = ⋅ + =  
 

Hvis en 2 årig nulkuponobligation prisfastsættes vha. rentetræet i figur 13 ved brug af (3.4), skal 

prisen være 0,8116, for at de fundne renter er konsistente med den gældende nulkupon-

rentestruktur: 

 
1 10,5 (1 0,1432) 0,5 (1 0,0979) 0,8116

(1 0,1)

− −⋅ + + ⋅ +
=

+
 

                                                 
33 Black, Derman & Toy - A one-factor model of interest rates and its application to treasury bond options 
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Det ses at nulkuponprisen er konsistent med nulkuponrentestrukturen. Derefter kan det med 

(3.13) tjekkes om priserne også er konsistente med volatiliteten34: 

1 0,1432( ) ln 19%
2 0,0979

tσ ⎛ ⎞= ⋅ ≈⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

Dvs. at de to renter, (2;1,0)y  og (2;1,1)y , fitter både den gældende nulkuponrentestruktur og 

volatiliteten. 

Derefter findes de tre korter renter, på tid 3, ved igen at gætte på disse, og derefter tjekke om 

nulkuponprisen og volatiliteten passer. Hvis enten nulkuponprisen eller volatiliteten ikke passer, 

gættes der igen35. Dette gentages, indtil det ønskede rentetræ er bestemt.  

I praksis vil der ikke gættes på renterne, som i originalartiklen, men i stedet benyttes en 

Problemløser, som finder renterne numerisk. Dette er stadig en langsommelig affære, da renterne 

til tid t, findes vha. renterne fra tid 0 til t-1. I opgaven benyttes et 30 årigt rentetræ med 3 

måneders periodelængde, svarende til 120 perioder i rentetræet. At bestemme et træ med 120 

perioder, som fitter den gældende nulkuponrentestruktur og volatilitet, med ovenstående metode, 

er en stort set umulig og uendelig opgave. 

Der er dog andre metoder til mere effektivt at bestemme rentetræet. I det følgende er den 

såkaldte forward algoritme beskrevet. 

3.3. Forward algoritmen 

BDT’s originalartikel benytter en metode, hvor renterne til tid t findes vha. renterne fra tid 0 til 

1t − . Forward algoritmen løser dette problem, ved at udregne renterne til tid t, vha. Arrow 

Debreu aktiver. Dette er en stor fordel, da det derved er mindre beregningstungt, at bestemme 

rentetræet.  

                                                 
34 Resultatet giver ikke præcist 19%, da alle decimaler i de to renter ikke er medtaget. 
35 Trial and Error. 
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Et Arrow Debreu aktiv er et aktiv, som udbetaler 1, hvis og kun hvis, én bestemt knude opnås 

ved udløb. I alle andre knuder udløber aktivet værdiløst. Prisen i knude ( ,t s ) på et Arrow 

Debreu aktiv, som udbetaler 1 i knude ( ,t s ) betegnes med ( , ; , )AD t s t s 36.  

En nulkuponobligation kan dermed betragtes som, en portefølje af Arrow Debreu aktiver. En 1-

årig nulkuponobligation, vil være en portefølje af to Arrow Debreu aktiver; ét, som udbetaler 1 i 

knude (1,1) og ét, som udbetaler 1 i knude (1,0). Dvs. at den arbitragefrie pris på den 1-årige 

nulkuponobligation er: 

 (1;0) (1,0;0) (1,1;0)D AD AD= +  (3.14) 
  

Forward algoritmen udnytter, at der prisfastsættes i et rekombinerende binomialtræ, da ethvert 

renteforløb, som passerer knuden (t,s), nødvendigvis må passere enten (t+1,s) eller (t+1,s+1). 

Yderligere må et renteforløb, der passerer knuden (t,s), have passeret (t-1,s-1) eller (t-1,s). På 

kanterne af rentetræet, altså når 0s =  eller s t= , er der kun én mulig knude, renteforløbet kan 

have passeret gennem i foregående periode: 

 
Figur 14 - Forward algoritmen. Kilde: Bjarne Astrup Jensen 2006 med egne rettelser37 

Arrow Debreu aktivet, ( , ;0)AD T s , kan replikeres gennem en dynamisk porteføljestrategi, på tid 

0: 

                                                 
36 Prisen på tid 0 på et Arrow Debreu aktiv, som udbetaler 1 i tilstand ( ,t s ) betegnes med ( , ;0)AD t s . 
37 Bjarne Astrup Jensen – Binomial models for the term structure of interest 
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1. Køb på tid 0, ( , ; 1, )AD T s T s−  enheder af Arrow Debreu aktivet, som udbetaler i 

knude (T-1,s). Hvis knuden (T-1,s) nås, udbetales ( , ; 1, ) ( 1, ;0)AD T s T s AD T s− ⋅ − , og 

dette geninvesteres i Arrow Debreu aktivet, som udbetaler 1 hvis knuden (T,s) nås. 

Prisen på dette aktiv, er netop ( , ; 1, ) ( 1, ;0)AD T s T s AD T s− ⋅ − . 

 

2. Køb på tid 0, ( , ; 1, 1)AD T s T s− −  enheder af Arrow Debreu aktivet, som udbetaler i 

knude (T-1,s-1). Hvis knuden (T-1,s-1) nås, udbetales 

( , ; 1, 1) ( 1, 1;0)AD T s T s AD T s− − ⋅ − − , og dette geninvesteres i Arrow Debreu 

aktivet, som udbetaler 1 hvis knuden (T,s) nås. Prisen på dette aktiv, er netop 

( , ; 1, 1) ( 1, 1;0)AD T s T s AD T s− − ⋅ − − . 

Hvis hverken knude (T-1,s) eller (T-1,s-1) nås, er porteføljen værdiløs. Denne dynamiske 

portefølje, har præcis samme betalinger, som Arrow Debreu aktivet købt på tid 0, som udbetaler 

1, hvis og kun hvis knude (T,s) nås. Derfor må prisen på dette Arrow Debreu aktiv, være prisen 

på porteføljen, dvs.: 

 

( , ; 1, 1) ( 1, 1;0)
( , ; 1, ) ( 1, ;0)

( , ;0) 0
( , ; 1, 1) ( 1, 1;0)

( , ; 1, ) ( 1, ;0) 0

AD T s T s AD T s for s T
AD T s T s AD T s

AD T s for s T
AD T s T s AD T s

AD T s T s AD T s for s

− − ⋅ − − =⎧
⎪ − ⋅ −⎪= < <⎨+ − − ⋅ − −⎪
⎪ − ⋅ − =⎩

 (3.15) 

 

Ovenstående relation anvendes senere i algoritmen. 

Selve algoritmen består af 3 trin (det første trin, er initialisering, og gennemløbes kun én gang)38: 

Trin 0 (Initialisering): 

Først bestemmes nulkuponrenterne på tid 1: 

 ( ;0) (1;0) ( ( ;1,1) (1 ) ( ;1,0))D T D q D T q D T= ⋅ ⋅ + − ⋅  (3.16) 
 

I (3.16) er ( ;1,0)D T  og ( ;1,1)D T  forbundet gennem ( ;1)C T , som udregnes vha. input 

volatiliteten, ved formel (3.12): 

                                                 
38 Fremstillingen af forward algoritmen er fra: Bjarne Astrup Jensen – Binomial models for the term structure of 
interest. 
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 ( 1)( ;1, ) (1 ( ;1,0) ( ;1) ) 0,1s TD T s y T C T for s− −= + ⋅ =  (3.17) 
 

Da nulkuponrentestrukturen, ( ;0)D T , er givet som input til modellen, er (3.16), én ligning med 

én ubekendt, og løses for ( ;1,0)y T  for 2,3...T N= , hvor N er antal perioder i rentetræet. De 

korte renter mellem tid 1 og 2, (2;1,0)y  og (2;1,1)y , er dermed bestemt. Herefter udregnes 

Arrow Debreu priserne, som benyttes, når de korte renter på tid 3 bestemmes: 

 (2,0;1,0) (1 ) (2;1,0)AD q D= − ⋅  (3.18) 
 (2,1;1,0) (2;1,0)AD q D= ⋅  (3.19) 
 (2,1;1,1) (1 ) (2;1,1)AD q D= − ⋅  (3.20) 
 (2,2;1,1) (2;1,1)AD q D= ⋅  (3.21) 
 

(2;1,0)D  er fundet i (3.16), og (2;1,1)D findes som 1(1 (2;1,0) (2;1))y C −+ ⋅ .    

Herefter fortsættes med tid 3, til trin 1. 

Trin 1 

 
2

0
( ;1,0) ( 1, ;1,0) ( ; 1, )

t

s
D t AD t s D t t s

−

=

= − ⋅ −∑  (3.22) 

 
1

1
( ;1,1) ( 1, ;1,1) ( ; 1, )

t

s
D t AD t s D t t s

−

=

= − ⋅ −∑  (3.23) 

(3.22) og (3.23) er to ligninger med to ubekendte, da 1( ; 1, ) (1 ( ; 1,0) ( ) )sD t t s y t t v t −− = + − ⋅ . De to 

ubekendte er ( )v t  og ( ; 1,0)y t t − , og når disse er bestemt, kan alle korte renter på tid 3 

bestemmes ud fra (3.11).  

Herefter fortsættes til trin 2. 

Trin 2 

Arrow Debreu priserne til bestemmelse af renterne på tid 4, udregnes: 

 ( , ; 1, 1) ( ; 1, 1) 1AD t s t s q D t t s for s t− − = ⋅ − − ≤ ≤  (3.24) 
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 ( , ; 1, ) (1 ) ( ; 1, ) 0 1AD t s t s q D t t s for s t− = − ⋅ − ≤ ≤ −  (3.25) 
 

 
( , ;1,0) ( , ; 1, 1) ( 1, 1;1,0)

( , ; 1, ) ( 1, ;1,0) 0 1
AD t s AD t s t s AD t s

AD t s t s AD t s for s t
= − − ⋅ − −

+ − ⋅ − ≤ ≤ −
 (3.26) 

 

 
( , ;1,1) ( , ; 1, ) ( 1, ;1,1)

( , ; 1, 1) ( 1, 1;1,1) 1
AD t s AD t s t s AD t s

AD t s t s AD t s for s t
= − ⋅ −

+ − − ⋅ − − ≤ ≤
 (3.27) 

 

I de tilfælde hvor s t>  eller 0s <  vil der være Arrow Debreu priser, som ”bevæger sig ud af 

træet” i (3.26) og (3.27). Disse priser sættes til 0.  

Herefter fortsættes til næste tidspunkt, og trin 1 og 2 gentages, indtil hele det ønskede rentetræ er 

bestemt.   

3.4. Volatilitetsstrukturen 

Nulkuponrentestrukturen er estimeret tidligere i opgaven, men for at bestemme rentetræet, for 

rentens mulige udvikling, skal volatiliteten på nulkuponrenterne anvendes. Volatiliteten er 

dermed en vigtig bestanddel i modellen, så den beskriver den mulige renteudvikling, bedst 

muligt. I BDT modellen, er volatiliteten et udtryk for størrelsesforholdet, mellem de korte renter 

på et givent tidspunkt. Input volatiliteten, er dog givet som volatiliten på nulkuponrenterne, og 

det er derfor nulkuponrentevolatiliteten, som skal bestemmes.  

Volatiliteten kan findes eksplicit vha. historisk volatilitet, eller implicit gennem markedspriser på 

renteafhængige produkter. 

3.4.1. Historisk volatilitet 

Historisk volatilitet er baseret på historiske bevægelser i renten. Det antages, at volatiliteten er 

konstant over tid. Den historiske volatilitet på nulkuponrenten kan beregnes som, 

standardafvigelsen af logaritmen til nulkuponrentens afkast ( ( ;0)tU T ).  

 
1

( ;0)( ;0) ln
( ;0)

t
t

t

y TU T
y T−

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (3.28) 
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Her betegner ( ;0)ty T , nulkuponrenten mellem tid 0 og T på tid t. Det antages at afkastene 

( ,0)tU T er normalfordelt med konstant middelværdi U  og varians 2 ( )Tσ . Volatiliteten kan 

herved skrives som39:  

 ( )2

1

1ˆ ( ) ( ;0)
1

n

t j
j

T U T U
n

σ −
=

= ⋅ −
− ∑  (3.29) 

 

Hvor n er antallet af observationer.  

Der kan anvendes mere komplicerede metoder f.eks. GARCH - modeller40, til forudsigelse af 

volatiliten. En model kunne f.eks. være at lade volatiliteten til tid t, afhænge af volatiliteten til tid 

t-1 og t-2: 

 1 1 2 2ˆt t tσ α β σ β σ− −= + ⋅ + ⋅  (3.30) 
 

α, β1 og β2 er frie parametre, som skal estimeres ud fra historisk data. 

3.4.2. Implicit volatilitet 

Den implicitte volatilitet udledes ud fra markedsinformation, og afspejler markedets 

forventninger til volatiliteten. Dette kan gøres vha. diverse renteafhængige produkter. Implicit 

volatilitet er umiddelbart bedst kendt fra optionsteori, hvor der ved inversion af f.eks. Black-

Scholes formel, kan findes den volatilitet markedet pålægger en options underliggende aktiv. Det 

skal siges at implicit volatilitet i høj grad er afhængig af den model, der anvendes til 

prisfastsættelse af de renteafhængige produkter. 

I opgaven er det valgt at anvende implicit volatilitet, da dette afspejler markedets forventning til 

den fremtidige volatilitet, i modsætning til den historiske volatilitet.  

Eksempler på renteafhængige produkter er caps, floors og swaptioner. Swaptioner kan opfattes 

som optioner på fastforrentede obligationer, hvorfor deres karakteristika passer godt til de 

                                                 
39 Peer Roer Pedersen – Forecasting af rentevolatilitet(1) – simple metoder 
40 Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity. 
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konverterbare obligationers indbyggede låntageroption. Det er derfor valgt at benytte swaptioner, 

til at finde den implicitte volatilitet.  

Under estimationen af rentetræet, bestemmes volatiliteten, som den volatilitet hvis tilhørende 

rentetræ, prisfastsætter et antal swaptioner, bedst muligt, i forhold til deres markedspris. Altså 

den volatilitet, der medfører at afvigelsen mellem den teoretiske pris, der findes vha. rentetræet, 

og markedsprisen, bliver mindst mulig.  

3.4.3. Swaptioner 

En swaption, er en option på en renteswap, og er derfor et renteafhængigt produkt. Som 

almindelige optioner, giver optionselementet ejeren af swaptionen, retten men ikke pligten, til at 

indgå i en renteswap, på et forudbestemt tidspunkt. En payer swaption, er helt parallelt til 

renteswaps, en swaption, hvor ejeren, i renteswappen, skal betale fast rente og modtage variabel 

rente. Omvendt giver en receiver swaption mulighed for at modtage fast rente og betale variabel 

rente. Hvis man f.eks. indgår i en europæisk plain vanilla payer DKK2Y3Y41 swaption, har ejeren 

en 2-årig europæisk option på, at indgå i en 3-årig payer renteswap. Dvs. efter 2 år, afgør ejeren 

af swaptionen, om han vil indgå i den 3-årige payer renteswap. Derved er en swaption 

sammensat af to dele: en option og en renteswap. Når de to år er gået, indgår swaptions ejeren i 

renteswappen, hvis nutidsværdien (på tid 2) af det variable ben, er større end nutidsværdien af 

det faste ben, ellers er optionen værdiløs, og swaptions ejeren indgår ikke i renteswappen.  

Som på almindelige optioner, er der også på swaptionen en præmie, som betales af ejeren ved 

indgåelse. Præmien opgøres som antal basispunkter (bp), af renteswappens fiktive hovedstol. 

Da en payer swaption kan betragtes som en call option på swaprenten, med den faste swaprente 

som strikerente, har swaptionspræmien samme dynamik, som ved almindelige optioner. F.eks. 

vil præmien på swaptionen, alt andet lige, stige, hvis strikerenten sættes ned. Yderligere spiller 

rentevolatiliteten også en stor rolle på præmien, da større volatilitet giver større optionsværdi.  

Ligesom en almindelig option, kan en swaption være in-the-money, out-of-the-money eller at-

the-money. På en swaption afgøres dette af, om strike renten, altså den faste rente på 

renteswappen, er mindre, større eller lig forward swaprenten. En forward swap kontrakt, er det 

                                                 
41 ”2 år ind i 3 år”. 
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samme som en swaption uden optionselementet, dvs. ejeren af forward swap kontrakten har pligt 

til at indgå i renteswappen. Forward swaprenten, er den faste swaprente på tid 0, som gør 

nutidsværdien af det faste ben, lig nutidsværdien af det variable ben. Hvis den faste swaprente på 

tid 0, er mindre end forward swaprenten, er swaptionen in-the-money.  

3.4.3.1. Swaptioners prisdannelse 

Som tidligere nævnt, kan en plain vanilla payer renteswap, betragtes som en portefølje af to 

stående obligationer, med en kort position i en fastforrentet obligation42, og en lang position i en 

variabelt forrentet obligation. På tidspunktet hvor swaptionens optionselement udløber, t , kan 

værdien af swaptionen, udregnes i alle tilstande som: 

 , ,max{ ;0} 0t s t sSV K PV for s t= − ≤ ≤  (3.31) 
 

Hvor ,t sSV  er swaptionens værdi i knude ( t ,s), K er værdien af den variabelt forrentede 

obligation (kurs pari), og ,t sPV  er værdien af den fastforrentede obligation i knude ( t ,s). Dvs. i 

knuder hvor værdien af den variabelt forrentede obligation er større end den fastforrentede, gør 

ejeren af swaptionen brug af optionen, og indgår i renteswappen. I de resterende kunder, udløber 

swaptionen værdiløs. Ved at fremstille swaptionens værdi som i (3.31), kan en payer swaption 

opfattes som en put option, med strikepris K, og med den fastforrentede obligation som 

underliggende aktiv. Omvendt kan en reciever swaption betragtes som en call option, med den 

variabelt forrentede obligation som underliggende aktiv, og strikepris K. 

Værdien af den fastforrentede obligation, udregnes vha. baglæns induktion: 

 , (1 )T sPV R K= + ⋅  (3.32) 
 

 1, 1 1,
,

(1 )
0

1 ( 1; , )
t s t s

t s

q PV q PV
PV R K for t t T og s t

y t t s
+ + +⋅ + − ⋅

= + ⋅ ≤ < ≤ ≤
+ +

 (3.33) 

 

Hvor R, er den faste swaprente, der som sagt fungerer som kuponrente på den fastforrentede 

obligation.  

                                                 
42 Med den faste swaprente som kupon rente. 
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Når ,t sPV  er bestemt, kan swaptionens værdi ved optionsudløb, udregnes vha. (3.31), og disse 

værdier tilbagediskonteres til tid 0: 

  1, 1 1,
,

(1 )
0 0

1 ( 1; , )
t s t s

t s

q SV q SV
SV for t t og s t

y t t s
+ + +⋅ + − ⋅

= ≤ < ≤ ≤
+ +

  (3.34) 

Swaptionspræmien er dermed, 0SV .  

3.4.3.2. Prisfastsættelses eksempel 

I det følgende vil det blive gennemgået, hvordan en swaption prisfastsættes, vha. et binomialtræ. 

Følgende rentetræ er anvendt: 

s

t 0 1 2 3

1

2

0

3

3%

7%

8%

6%

4%

2%5% 4%

6% 5%

 

Figur 15 - Eksempel på 4 perioders binomialrentetræ. Kilde: Egen tilvirkning 

Følgende egenskaber gør sig gældende: 

• Swaptionen er en europæisk plain vanilla payer swaption DKK2Y2Y 

• Swaptionen antages at have årlige betalinger både på det faste og variable ben  

• Renteswappen har fast rente på 3% p.a.  

• Den fiktive hovedstol sættes til 1 

• Rentetræet i figur 15 har periodelængde ét år 

Værdien af renteswappens faste ben på tid 4, altså ved swaptionens udløb, findes vha. (3.32) og 

er ens i alle fire tilstande: 

 4, 1,03 0,...,3sPV for s= =  
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Vha. (3.33) tilbagediskonteres værdierne til tid 3, hvor der tillægges kuponbetaling på 3%: 

 1
3, 0,03 1,03 (1 (4;3, )) 0,..., 2sPV y s for s−= + ⋅ + =  

 

Vha. (3.33) og derefter (3.31), bestemmes swaptionens værdi på tid 2. Hvis swaptionsværdien på 

tid 2 er negativ, udnyttes optionen ikke, og dens værdi er 0. Disse værdier, tilbagediskonteres 

derefter til tid 0, vha. (3.34).  

Dette giver følgende swaptionsværdi træ: 

s

t 0 1 2 3

0,984   3

0,072   1,002   2

0,033   0,018   0

0,052   0,037   

1,040   0

1,020   1

 

Figur 16 - Swaptionsværdi træ. Kilde: Egen tilvirkning. 

Dvs. at swaptionens præmie per 1 kr. fiktiv hovedstol, er 0,033 kr., altså 330 bp.  

3.5. Implementering og resultater 

I det følgende, implementeres og bestemmes opgavens BDT rentetræ vha. forward algoritmen. 

Træet bestemmes på baggrund af den tidligere fundne swapkurve og volatilitetskalibreres ud fra 

danske swaptioner.  

Til kalibrering af rentetræet, er anvendt 15 europæiske plain vanilla payer swaptioner, alle at-

the-money. Swaptionerne har alle lige lang option- og swap element, med samlede løbetider 

mellem 2-30 år. Swaptions rente og præmie, er trukket i Nordea Analytics Swaption Calculator, 

og alle swaptioner har kvart årlige betalinger, både på det faste og variable ben. Swaptioner har 2 

valørdage, dvs. med en ønsket valørdag d. 6. april 2010, er handelsdagen d. 30. marts 2010. Alle 

swaptioner er i danske kroner, og rentekonventionen ACT/365 benyttes. I tabel 4 er de 15 

swaptioner fremstillet: 
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 Swaption Strike rente Pris i bp 
1 DKK Swaption 1Y1Y 2,146 % 35,87 
2 DKK Swaption 2Y2Y 3,356 % 109,39 
3 DKK Swaption 3Y3Y 3,786 % 160,91 
4 DKK Swaption 4Y4Y 4,186 % 216,09 
5 DKK Swaption 5Y5Y 4,420 % 276,04 
6 DKK Swaption 6Y6Y 4,581 % 347,57 
7 DKK Swaption 7Y7Y 4,643 % 407,85 
8 DKK Swaption 8Y8Y 4,663 % 463,45 
9 DKK Swaption 9Y9Y 4,635 % 510,18 
10 DKK Swaption 10Y10Y 4,617 % 555,74 
11 DKK Swaption 11Y11Y 4,465 % 579,96 
12 DKK Swaption 12Y12Y 4,297 % 597,28 
13 DKK Swaption 13Y13Y 4,144 % 610,79 
14 DKK Swaption 14Y14Y 3,963 % 615,36 
15 DKK Swaption 15Y15Y 3,769 % 614,30 
Tabel 4 - Swaptions data. Kilde: Egen tilvirkning med data fra Nordea Analytics 

Det antages at volatiliteten på nulkuponrenterne på tid 1, som er input til modellen, kan beskrives 

vha. en simpel funktion, ( ;1)T Tσ→ 43: 

 ( ;1) c TT a b eσ − ⋅= + ⋅  (3.35) 
 

Hvor a, b og c er frie parametre, som skal estimeres. Da BDT modellen som sagt ikke har ægte 

mean reversion, skal (3.35) være aftagende44, dvs. ( ;1) 0c TT c b e
T

σ − ⋅∂
= − ⋅ ⋅ <

∂
. Over tid vil 

volatiliteten dermed aftage, og konvergere med a. Dvs. at volatiliteten på de lange 

nulkuponrenter, er mindre volatile end de korte nulkuponrenter. Dette argument, er da også 

ganske rimeligt, hvilket Torben Visholm45 viser i et empirisk eksempel, og kommer frem til, at 

volatiliteten på nulkuponrenterne er aftagende46. Torben Visholms estimation er lavet på 

baggrund af obligationer fra marts 1989 til april 1991, men der er ikke nogen umiddelbar grund 

til, at antagelsen om aftagende volatilitet, ikke stadig skulle holde.  

                                                 
43 Mikkel Svenstrup – On the suboptimality of single-factor exercise strategies for Bermudan swaptions. Side 11 
44 Mikkel Svenstrup – On the suboptimality of single-factor exercise strategies for Bermudan swaptions. Side 10. 
45 Torben Visholm – Rentevolatilitet på det danske obligationsmarked 
46 Torben Visholm’s estimation er foretaget med CIR modellen, og ikke BDT modellen.  
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Implementering af BDT modellen vha. forward algoritmen, er foretaget i VBA til Excel. 

Modellens input, er den tidligere fundne swapkurve, samt de tre volatilitetsparametre, a, b og c. 

Startværdierne på de tre volatilitetsparametre, er sat til kvalificerede gæt, hvorefter Excels 

Problemløser funktion, er brugt til at minimere summen af de kvadrerede afvigelser mellem 

markeds- og teoretiske præmier, på de 15 swaptioner47.  

Da der ikke findes nogen Problemløser funktion i VBA, er løsning af (3.16), (3.22) og (3.23) 

implementeret vha. Newton Raphson. Newton Raphsons metode, kan både løse én ligning med 

én ubekendt som i (3.16), og kan generaliseres til at løse ligningssystemer, som f.eks. to 

ligninger med to ubekendte som i (3.22) og (3.23). Ved begge løsningsmetoder, er et startgæt på 

den eller de ubekendte, nødvendig. Ved løsning af én ligning med én ubekendt, har startgættet 

ikke den store betydning, da Newton Raphsons metode for det meste konvergerer mod 

løsningen, indenfor få iterationer. Ved løsning af (3.16), anvendes renten fra perioden før som 

startgæt.  

Ved løsning af ligningssystemer, har startgættet på de to ubekendte, større betydning. Hvis 

startgættet, er for langt fra løsningen, kan det medføre at metoden ikke konvergerer, og man kan 

derfor ikke bestemme rentetræet. I denne opgave har det været tilstrækkeligt, at startgættet på 

den korte rente og skaleringsfaktoren, har været den korte rente og skaleringsfaktoren fra 

perioden før.  

Det er antaget, at alle terminer er lige lange, dvs. 0,25 år. Dvs. selvom data er trukket per 6. april, 

så regnes der i modellen som om, at startdatoen er 1. april48. Disse antagelser er for nemheds 

skyld, og bør ikke ændre resultatet mærkbart. Da realkreditobligationer handler med løbetider op 

til 30 år, bestemmes et 30-årigt træ, med 3 måneders periodelængde, dvs. i alt 120 perioder. Den 

første rente, som gælder fra 1. april 2010 – 1. juli 2010, er kendt, og er derfor den samme rente, 

som den fundne swaprente, fra tid 0 til 0,25. Alle renter udregnes som pro anno renter, dvs. 

diskonteringsfaktoren mellem tid t t+ Δ  og t er: 

 (1 ( ; ; )) t
tD y t t t −Δ= + + Δ i  (3.36) 

 

Resultatet af implementeringen, giver en samlet gennemsnitsafvigelse mellem markeds og 

                                                 
47 Mindste kvadraters metode. 
48 Når der senere i opgaven prisfastsættes, tages der højde for, at første periodelængde er kortere end 0,25 år.  
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teoretiske swaptionspræmier, på 3,9%, hvilket er rimeligt. Illustration over afvigelser ser ud som 

følger: 

-50%
-45%
-40%
-35%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%

-5%
0%
5%

10%
15%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 

Figur 17 - Swaptionsafvigelser mellem markeds- og teoretisk pris. Kilde: Egen tilvirkning. 

Det ses at de 3 swaptioner med kortest løbetid, er dem modellen rammer procentvis dårligst, med 

afvigelser på op til 45%, under markedsprisen. Hvis disse 3 swaptioner udelades i den 

gennemsnitlige afvigelse, er denne kun på 2,7%. Udover de tre swaptioner med kortest løbetid, 

så rammes de sidste 12 swaptionspræmier rimeligt, hvor alle 12 swaptionspræmier er indenfor 

10 % af markedsprisen, og 10 swaptionspræmien indenfor 5% af markedsprisen. 

Ved kalibreringen, blev de 3 volatilitetsparametre estimeret til: 

 16,57%, 13,18%, 11,87%a b c= = =  
 

Da b og c har samme fortegn, er betingelsen 0c Tc b e− ⋅− ⋅ ⋅ < opfyldt, dvs. at input volatiliteten er 

aftagende, ganske som ønsket og ventet.  

Svenstrup49 får de 3 parametre til henholdsvis, 13,5%,14,7%og 23,4% , hvilket passer godt med 

denne opgaves parametre, da Svenstrups parametre er estimeret tilbage i 2002. Det må forventes, 

at rentevolatiliteten i 2002, var mindre end den er i 2010, hvilket giver udslag i, at Svenstrups 

langtidsnivaeu, a, er en smule mindre, end denne opgaves a. Yderligere er Svenstrups, c (som 

                                                 
49 Mikkel Svenstrup – On the suboptimality of single-factor exercise strategies for Bermudan swaptions. Side 11 
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kan tolkes som hastigheden, hvormed volatiliteten konvergerer mod langtidsniveauet), en del 

højere end denne opgaves c.  

 

I nedenstående figur, er den implicitte volatilitet på nulkuponrenterne illustreret: 
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Figur 18 - Nulkuponrentevolatilitet fra det estimerede BDT træ. Kilde: Egen tilvirkning. 

Kurven illustrerer input volatiliteten. Som sagt var denne aftagende, hvilket ses af figur 18, hvor 

det yderligere ses at volatiliteten konvergerer langsomt mod langtidsniveauet på 16,56%.  

Af gode grunde kan det endelige rentetræ ikke illustreres her, men hvis man ser på rentetræet, er 

det tydeligt, at BDT modellen ikke har mean reversion. I den sidste periode mellem tid 29,75 og 

30, ligger de korte renter mellem 1/10.000.000%  og 65.000.000 %. Den meget lave rente 

skyldes formentlig overvejende antagelse om lognormalfordelte renter, da positive renter meget 

tæt på 0, kan optræde. Den meget høje rente på 65.000.000%, er i midlertidigt en klar indikation 

på, at modellen mangler mean reversion. På trods af, at volatiliteten var aftagende, er den 

alligevel så høj, at de korter renter er mean fleeing. 

3.6. Delkonklusion 

Der blev i dette kapitel gennemgået hvordan, BDT’s rentestruktur model, kan implementeres og 

bestemmes i et rekombinerende binomialtræ. Rentetræet fitter både den i kapitel 2, fundne 

swapkurve, samt den implicitte markedsvolatilitet for renten, gennem danske swaptioner. Da 
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bestemmelse af rentetræet, er meget beregningstungt i originalartiklen, blev forward algoritmen 

introduceret, som en mere effektiv måde, at bestemme rentetræet på.  

Resultatet af kalibreringen, til den implicitte markedsvolatilitet viste, at modellen havde svært 

ved at ramme priserne på de tre korteste swaptioner. Udover disse tre swaptioners store 

afvigelser, var resultatet acceptabelt. Det var forventet at volatiliteten på nulkuponrenterne, 

skulle være aftagende, for stigende løbetid. Dette viste sig at holde stik.  

Det bestemte rentetræ benyttes senere i opgaven, ved prisfastsættelse af konverterbare 

obligationer.  
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4. Konverteringsmodel 

I teorien, burde alle låntagere konvertere deres lån, når kursen på de underliggende obligationer, 

rammer pari. Derved ville den eneste forklarende variabel for konverteringsraten, være 

renteniveauet. Men pga. låntagernes semirationelle konverteringsadfærd, samt skattesatser og 

konverteringsomkostninger, er det nødvendigt at opstille en konverteringsmodel, som inddrager 

andre forklarende variable, udover renteniveauet.  

I dette kapitel estimeres en model, som bestemmer konverteringsraten, ud fra renteniveauet og 

andre forklarende variable. Konverteringsraten benyttes til at korrigere obligationens 

ydelsesrække. Modellen estimeres på baggrund af historisk data.   

4.1. Låntagernes semirationalitet 

Som nævnt, kan købet af en konverterbar obligation, betragtes som en lang position i en 

tilsvarende inkonverterbar obligation, samt en kort position i en call option, med den 

inkonverterbare obligation, som underliggende aktiv: 

  konverterbar inkonverterbar inkonverterbarP P C= −   (4.1) 

Ved prisfastsættelse af den konverterbare obligation, er det nærliggende at finde prisen, som 

højresiden i (4.1). Prisen på den inkonverterbare obligation, er forholdsvis enkel at bestemme, da 

ydelsesrækken er deterministisk, i modsætning til den konverterbare obligation. Ydelsesrækken 

tilbagediskonteres med den estimerede swapkurve.  

Dernæst prisfastsættes call optionen. Optionen er en såkaldt Bermuda option, da den kun kan 

indfries på bestemte dage50. Optionen prisfastsættes i et binomialtræ, som funktion af den 

teoretiske pris på den inkonverterbare obligation. Hvis låntagerne handlede rationelt, ville alle 

låntagere konvertere deres lån, så snart kursen overstiger pari (plus omkostninger). Dette er i 

midlertidigt ikke tilfældet i virkeligheden. Grunden til dette kan være, at mange låntagere ikke 

interesserer sig for deres lån, men bare blindt betaler deres termin. Der kan sågar være nogen, 

som end ikke kender til konverteringsretten, eller måske bare ikke forstår den. Andre vil måske 

bare slippe for besværet, ved konvertering.  
                                                 
50 Dette er en forsimpling, da låntager altid kan konvertere sit lån. Dette skal dog ske indenfor opsigelsesfristen. 
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Derved kan optionsmetoden ikke anvendes til prisfastsættelse af konverterbare obligationer. I 

stedet opstilles en konverteringsmodel, som vha. en række forklarende variable, estimerer 

konverteringsraten.  

4.2. Ordinære og ekstraordinære udtræk 

Det der ønskes estimeret, er the conditional prepayment rate (fremover CPR). CPR betegner den 

procentdel af den tilbageværende udestående restgæld, som konverteres til kurs pari, til en given 

termin.  

Udtrækningsprocenten er den del af restgælden i en obligationsserie, som bliver tilbagebetalt til 

investorerne, til en given termin. Dvs. hvis der på et givent tidspunkt er 1 mio. i restgæld, og 

udtrækningsprocenten er 10%, vil der blive tilbagebetalt 100.000 til investorerne, og der vil 

derefter være 900.000 tilbage i udestående restgæld. Udtrækningsprocenten til tid t, betegnes 

med UDTt, og kan opsplittes i to dele: 

 t t tUDT ORD EXT= +  (4.2) 
 

Hvor ORDt er den ordinære udtrækningsprocent til tid t, og EXTt er den ekstraordinære 

udtrækningsprocent til tid t. Den ordinære udtrækningsprocent, er procenten af den resterende 

restgæld, der tilbagebetales som planlagte afdrag. Den ekstraordinære udtrækningsprocent, 

angiver hvor stor en del af restgælden, der bliver tilbagebetalt førtidigt gennem konverteringer.  

Hvis UDTt er 100 (altså 100%), bliver hele den resterende restgæld tilbagebetalt til investorerne, 

og UDTt vil være 0, i resten af den pågældende obligations løbetid. Både ORDt og EXTt er 

tilgængelig markedsinformation, og på baggrund af disse, kan CPRt bestemmes. (4.2) kan 

omskrives, så UDTt er en funktion af CPRt
51: 

 (1 )t t t tUDT ORD CPR CPR= ⋅ − +  (4.3) 
 

Dvs. den samlede udtrækningsprocent, er summen af den låntagerandel, som konverterer og 

førtidigt tilbagebetaler deres lån, samt de resterende låntagere, som ikke konverterer og kun 

tilbagebetaler ordinære afdrag. Ved isolering af CPRt i (4.3), fås følgende udtryk for CPRt: 

                                                 
51 Jakobsen og Svenstrup – Hvad praktikere bør vide om modeller for konverteringsadfærd 
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Tælleren i (4.4), er forskellen mellem den samlede og den ordinære udtrækningsprocent, hvilket 

er den ekstraordinære udtrækningsprocent, EXTt. Derfor gælder følgende relation: 

 
1

t
t

t

EXTCPR
ORD

=
−

 (4.5) 

 

Hvis EXTt er 0, medfører det at CPRt bliver 0. Hvis ORDt er 1, hvilket sker på obligationens 

sidste termin52, hvor den resterende restgæld bliver tilbagebetalt til investorerne, vil nævneren i 

(4.5), blive 0, og CPRt er dermed ikke defineret. Dette giver god mening, da der ikke kan 

konverteres op til sidste termin. Ved konvertering betales der nemlig først ordinære afdrag og 

renter, og derefter tilbagebetales den resterende restgæld til kurs pari.  

4.3. Konverteringsmodellen 

Det ønskes at opstille en model, der kan estimere de fremtidige værdier af konverteringsraten, 

CPR. Modellens parametre estimeres på baggrund af historisk data. 

Konverteringsraten afhænger af flere forskellige faktorer. Den primære faktor er renteniveauet. 

Men også låntager sammensætning, kuponrente, restløbetid osv., har indflydelse på 

konverteringsraten. Derudover ses det ofte at konverteringsniveauet stiger, som følge af 

realkreditinstitutters konverteringskampagner. Yderligere kan det tænkes at konverteringsraten er 

sæsonafhængig. I opgavens konverteringsmodel, er kun medtaget variable som er forholdsvist 

enkle at bestemme, da f.eks. konverteringskampagner umiddelbart er svære at måle.  

I opgaven benyttes en såkaldt gevinstkravsmodel53. Det antages at hver låntager på et givent 

tidspunkt, har et krav til hvor stor konverteringsgevinst, der skal til, før låntager konverterer sit 

lån. Dette gevinstkrav antages at afhænge af forskellige observerbare variable. Hvis den 

egentlige gevinst ved konvertering, er større end eller lig låntagerens gevinstkrav, så konverterer 

låntageren sit lån. Ved konverteringsgevinster mindre end låntagers gevinstkrav, vælger låntager 

ikke at konvertere, dvs.: 
                                                 
52 Med mindre obligationsserien er udkonverteret før udløb. 
53 Svend Jakobsen - Prepayment and the Valuation of Danish Mortgage-Backed Bonds 
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 ,
,

1
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t m

hvis g g
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ellers
≥⎧

= ⎨
⎩

 (4.6) 

 

Hvor ,t mk  er en binær variabel, som antager værdien 1, hvis låntager m konverterer sit lån på tid 

t, og 0 ellers. tg  er den egentlige gevinst ved konvertering på tid t54, og ,t mg er låntager m’s 

gevinstkrav på tid t. Dvs. sandsynligheden for at låntager m, på tid t konverterer, er givet som: 

 , ,( 1) ( )t m t t mP k P g g= = ≥  (4.7) 
 

Hvis det antages at alle låntagere har samme gevinstkrav, er den forventede CPRt, lig 

sandsynligheden for at én låntager konverterer: 

 ( ) ( 1) ( )t t t tE CPR P k P g g= = = ≥  (4.8) 
 

Dvs. sandsynligheden for at én låntager konverterer, er lig den forventede CPRt. Fordelen ved at 

se på den forventede CPRt, som en sandsynlig er, at det dermed er sikret, at CPRt ligger mellem 

0 og 1. 

Da gevinsten ved konvertering, tg , er kendt på tid t, er det tilstrækkeligt at kende fordelingen af 

låntagers gevinstkrav, for at udregne sandsynligheden for at låntager konverterer. Hvis det 

antages at låntagers gevinstkrav er normalfordelt, med middelværdi, *
tg , og konstant varians, 

2σ , kan forventningen til CPRt udregnes som: 

 * 2( ) ( ; ; )t t tE CPR N g g σ=  (4.9) 
 

Hvor * 2( ; ; )t tN g g σ  er den kumulative normalfordelingssandsynlighed for, at en normalfordelt 

stokastisk variabel, med middelværdi *
tg  og varians 2σ , er mindre end eller lig med tg . (4.9) 

kan omskrives til: 

 
*

( ) t t
t

g gE CPR
σ

⎛ ⎞−
= Φ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (4.10) 

                                                 
54 Denne er kendt på tid t. 
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Hvor ( )Φ i  er den kumulative standard normalfordelingsfunktion.  

Det er hermed middelværdien af låntagernes gevinstkrav, som skal modelleres. Det antages at 

dette gevinstkrav, kan beskrives ud fra en række observerbare variable. Da det tidligere er 

antaget, at alle låntagere har samme gevinstkrav, på et givent tidspunkt, er det dermed også 

antaget, at alle låntagere er ens, og der ses dermed bort fra alder, uddannelsesniveau og andre 

låntagerkarakteristika, som man må regne med, influerer på, om en låntager konverterer eller ej. 

Denne antagelse er da også nødvendig, da disse låntagerkarakteristika, ikke er tilgængeligt 

markedsdata55. Låntagers gevinstkrav på tid t, kan opskrives som følgende funktion: 

 * ( ; )tg f xα=  (4.11) 
 

Hvor α  er en vektor med modellens parametre og x  er en vektor med et antal forklarende 

variable. Dvs. *
tg  er en funktion af et antal parametre, kombineret med de forklarende variable. 

Den præcise sammenhæng mellem α ’erne og x ’erne, er ikke defineret endnu, men kunne f.eks. 

være lineært: 

 *
,

1

K

t k k t
k

g xα
=

= ⋅∑  (4.12) 

 

Hvor K, er antallet af forklarende variable. Hvis det indtil videre antages at (4.12) gælder, kan 

CPRt opskrives som følger (forventningen, ( )E i , er herefter udeladt): 

 
, ,

1 1
,

1

1 1

K K

t k k t k k t K
k t k

t t k k t
k

g x x
gCPR g x

α α
α

σ σ σ σ σ
= =

=

⎛ ⎞ ⎛ ⎞− ⋅ ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎛ ⎞⎜ ⎟ ⎜ ⎟= Φ = Φ − = Φ ⋅ − ⋅ ⋅ ⇔⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

∑ ∑
∑  

 0 1 1, ,( ... )t t t K K tCPR g x xβ β β= Φ ⋅ + ⋅ + + ⋅  (4.13) 
 

Derved kan CPRt opskrives, som den kumulative standard normalfordelingssandsynlighed, til en 

funktion af K+1 observerbare variable (inkl. gevinsten ved konvertering), og model parametrene, 

kβ .  

                                                 
55 Hvis sådan data overhovedet eksisterer. 
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4.4. Estimationsmetode 

Alle låntagere er ikke ens, og har forskellig konverteringsadfærd. F.eks. må det forventes at 

erhvervsvirksomheder, alt andet lige, konverterer hurtigere end private låntagere. Ved at opdele 

låntagerne i mere homogene grupper, og estimere én konverteringsmodel for hver 

låntagergruppe, vil man forventeligt få et bedre fit, end hvis alle låntageres konverteringsadfærd 

anses som ens56. 

I princippet kan man opstille én konverteringsmodel for hver låntagergruppe, dvs. at der 

estimeres én konverteringsrate, per låntagergruppe. Problemet er, at udtrækningsprocenter kun 

publiceres på serieniveau, og ikke for hver enkel låntagergruppe57. Der er to måder at løse dette 

på. 

4.4.1. Estimation vha. estimerede konverteringsrater 

Den første, og den mest usikre metode, er at benytte ændringen i restgælden, som udtryk for den 

samlede udtrækningsprocent, UDTt
58. Da den ordinære udtrækningsprocent er ens for alle 

låntagergrupper, og derfor er den samme som den publicerede for hele serien, kan den 

ekstraordinære udtrækningsprocent, til tid t for låntagergruppe i, estimeres som: 

 1, ,
,

1,

primo primo
t i t i

t i tprimo
t i

RG RG
EXT ORD

RG
−

−

−
= −  (4.14) 

 

Hvor ,
primo

t iRG  er den først publicerede restgæld efter termin t, for låntagergruppe i. ORDt er den 

ordinære udtrækningsprocent for hele obligationsserien til tid t. ,t iEXT benyttes til at finde den 

estimerede konverteringsrate vha. (4.5). 

Estimationen vha. de estimerede konverteringsrater, ser ud som følger: 

  ( )
2

,,. 1

N ObsFit
n in imht n

Minimer CPR CPR i
β

=

− ∀∑   (4.15) 

                                                 
56 Opdeling af låntagerne, vil blive forklaret nærmere, senere i opgaven. 
57 Det publicerede data vil blive gennemgået nærmere i afsnit 4.6.1 
58Altså restgældsændringen fra den først publicerede låntagerfordeling efter sidste termin, til den første publicerede 
låntagerfordeling efter termin. 
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Hvor, 

  , 0, , 1, 1, , , , ,( ... )Fit
n i i n i i n i K i K n iCPR g x xβ β β= Φ ⋅ + ⋅ + + ⋅   (4.16) 

Hvor ,
Fit
n iCPR  er den fittede konverteringsrate for observation n, for låntagergruppe i. ,

Obs
n iCPR  er 

den estimerede observede konverteringsrate for observation n, for låntagergruppe i, estimeret 

vha. (4.14) og (4.5). ( )Φ i  er den kumulative standard normalfordelingssandsynlighed, som er en 

funktion af de låntagerafhængige estimationsparametre, ,k iβ , og de forklarende variable, , ,k n ix , 

for hver låntagergruppe. N er antallet af observationer i datasættet og K er antal forklarende 

variable (udover konverteringsgevinsten).  

Der er flere problemer, forbundet med denne metode, pga. straksindfrielser og vandringer. Hvis 

låntagerne opdeles efter restgældsstørrelse, kan og vil der opstå vandringer mellem 

låntagergrupperne. Når der bliver afdraget på et lån, vil restgælden mindskes, og på et eller andet 

tidspunkt vil lånet skifte låntagergruppe, til et lavere restgældsinterval. F.eks. kan et lån med 

over 3.000.000 i restgæld inden termin, have en restgæld under 3.000.000 efter termin. Dermed 

vil udtrækningsprocenten blive overvurderet i låntagergruppen for lån over 3.000.000, og 

undervurderet i låntagergruppen for lån mellem 1.000.000-3.000.000. Af samme grund, kan der 

forekomme negative udtrækningsprocenter, hvilket ikke giver mening.  

Hvis låntagerne i stedet opdeles mellem privat og andet, forekommer der ikke vandringer, da 

låntagere ikke kan vandre mellem disse to låntagergrupper. Der er i midlertidigt også problemer 

med denne metode, pga. af straksindfrielser. De publicerede restgældsopgørelser er eksklusiv 

straksindfriede lån, hvilket gør at den estimerede udtrækningsprocent for termin t, inkluderer 

straksindfriede lån, som først bliver tilbagebetalt til investorerne, til termin t+1. Dette kan give 

unødigt meget støj i datasættet. 

4.4.2. Mikstur estimation 

I stedet for ovenstående metode, kan der benyttes mikstur estimation. Metoden går ud på, at 

samtlige parametre, estimeres for alle låntagergrupper, på én gang. I mikstur modellen estimeres 

konverteringsraten per låntagergruppe, og vægtes derefter med låntagergruppe 
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restgældsandelene, til én samlet konverteringsrate for hele serien. Denne sammenholdes med den 

observerede værdi af CPR. Mikstur estimationen kan herefter opskrives som: 

 ( )
2

. 1

N
Fit Obs
n nmht n

Minimer CPR CPR
β

=

−∑  (4.17) 

 

Hvor, 

  , 0, , 1, 1, , , , ,
1

( ... )
I

Fit
n n i i n i i n i K i K n i

i
CPR w g x xβ β β

=

= ⋅Φ ⋅ + ⋅ + + ⋅∑   (4.18) 

 

Hvor Fit
nCPR  er den fittede konverteringsrate for observation, n. Obs

nCPR  er den observerede 

konverteringsrate for observation, n. ,n iw  er restgældsandelen for låntagergruppe i, for 

observation n. I er antal låntagergrupper. De resterende variable og indeks, er som i afsnit 4.4.1.  

På intet tidspunkt optræder den observerede konverteringsrate per låntagergruppe. Problemet 

med denne metode er, at der skal estimeres mange parametre på én gang, i forhold til metoden, 

hvor man estimerer én model per låntagergruppe. Parameterestimaterne kan af den grund være 

ret usikre.    

4.5. De forklarende variable 

I det følgende vil de i opgaven valgte forklarende variable, blive gennemgået. Desuden 

præsenteres kort andre variable, som kunne have været medtaget i modellen.  

4.5.1. Nettonutidsgevinsten 

Om en låntager på et givent tidspunkt vælger at konvertere sit lån, afhænger af 

nettonutidsgevinsten59. Denne udregnes, som den procentvise forskel mellem nutidsværdien af 

                                                 
59 Nettonutidsgevinsten er det, der tidligere blev betegnet som konverterings gevinst. 
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ydelserne på låntagers eksisterende lån, og nutidsværdien af ydelserne på et evt. nyt lån ved 

konvertering60. Nettonutidsgevinsten til tid t, udregnes som: 

 
., . , .

., .

Eks E S Nyt E S
t t

t Eks E S
t

NV NV Omkostningerg
NV

− −
=  (4.19) 

 

Hvor ., .Eks E S
tNV  er nutidsværdien af låntagers eksisterende lån til tid t, efter skat. , .Nyt E S

tNV  er 

nutidsværdien af et nyt lån til tid t, efter skat, i det tilfælde hvor låntager vælger at konvertere.  

Det antages at det eksisterende lån, er et obligationslån, da lånets rente derfor er kendt, og er de 

underliggende obligationers kuponrente. Da denne kendes, er det ligefrem at udregne ydelsen på 

lånet, da restløbetid og restgæld også er kendt. 

Det nye lån antages at være et kontantlån, hvor kontantlånsrenten, vil afhænge af den gældende 

nulkuponrentestruktur.  

Det antages at restgælden på et givent tidspunkt, er 100. Størrelsen af restgælden har ingen 

betydning, da nettonutidsgevinsten er en relativ størrelse. , .Nyt E S
tNV  sættes til restgælden på det 

eksisterende lån, altså 100. ., .Eks E S
tNV  findes ved at opstille den resterende ydelsesrække for det 

eksisterende lån, givet at låntager ikke konverterer, og i stedet holder det eksisterende lån til 

udløb. Yderligere antages det, at det nye låns løbetid, er lig det eksisterendes låns restløbetid, og 

at begge lån er annuitetslån.  

Først findes før skat ydelsen på det nye lån: 

 , . , .

1

100 (1 )
T

Nyt F S Nyt F S t
t t

t

NV Y R −

=

= = ⋅ +∑  

 , .

1

100

(1 )

Nyt F S
T

t
t

t

Y
R −

=

=
+∑

 (4.20) 

 

Hvor tR  er refinansieringsrenten på tid t61.  

                                                 
60 Inkl. omkostninger ved konvertering. 
61 Refinansieringsrenten er i estimationen fundet ved at tillægge et refinansieringsspænd til de historiske 
nulkuponrentestrukturer. Bestemmelse af refinansieringsspændet vil blive forklaret i afsnit 4.5.1.1. 
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Derefter kan kontantlånsrenten før skat, .F SR , findes, ved at løse følgende udtryk, mht. .F SR : 

 , . .

1

100 (1 )
T

Nyt F S F S t

t

Y R −

=

= ⋅ +∑  (4.21) 

 

Derefter opstilles amortiseringsforløbet for det nye lån. På et annuitetslån, er alle før skat ydelser 

ens. Afdragsprofilen er stigende, og renteprofilen er faldende, dvs. i starten af lånet, består 

ydelserne primært at rentebetalinger, og i slutningen af lånet består ydelserne primært af 

afdragsbetalinger. Da rentebetalinger er fradragsberettiget, vil efter skat ydelserne være stigende, 

dvs. efter skat ydelsen stiger, jo tættere man kommer på lånets udløb. Her antages det at 

skattefradraget gives, som en kontant udbetaling, på samme tid som ydelsen på lånet falder. 

Denne antagelse holder ikke i virkeligheden, da skattefradraget ikke udbetales direkte, men gives 

som et fradrag på skatte årsopgørelsen, som opgøres det følgende år.  

Ydelsesrækken efter skat, udregnes rekursivt vha. følgende formler: 

 . .
1

F S ultimo F S
t tRB RG R−= ⋅  (4.22) 

 . .(1 )E S F S
t tRB S RB= − ⋅  (4.23) 

 , . .Nyt F S F S
t tA Y RB= −  (4.24) 

 , . .Nyt E S E S
t t tY A RB= +  (4.25) 

 1
ultimo ultimo
t t tRG RG A−= −  (4.26) 

 

Hvor tRB er rentebetalingen til tid t, S er skatteprocenten og tA  er afdraget til tid t. Efter 

fastsættelse af ydelsesrækken efter skat, kan kontantlånsrenten efter skat, .E SR , findes som i 

(4.21): 

 , . .

1
100 (1 )

T
Nyt E S E S t

t
t

Y R −

=

= ⋅ +∑  (4.27) 

 
Den fundne kontantlånsrente efter skat, .E SR , benyttes derefter til at diskontere efter skat 

ydelserne på det eksisterende obligationslån. Ydelsen før skat på obligationslånet, findes som: 

 ., .

1 (1 )
kuponEks F S

n
kupon

R
Y RG

R −= ⋅
− +

 (4.28) 
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Hvor 100RG = , kuponR  er kuponrenten på obligationslånet, og n er restløbetiden. Ydelsesrækken 

efter skat findes derefter vha. formlerne (4.22)-(4.26). Herefter tilbagediskonteres efter skat 

ydelsesrækken, med kontantlånsrenten efter skat, på det nye kontantlån: 

 ., . ., . .

1
(1 )

T
Eks E S Eks E S E S t

t t
t

NV Y R −

=

= ⋅ +∑  (4.29) 

 

Alle størrelserne i (4.19) er nu kendt62, og nettonutidsgevinsten, tg , kan udregnes. 

Alt andet lige, forventes det at konverteringsraten vil stige, når nettonutidsgevinsten stiger,  

4.5.1.1. Refinansieringsspænd  

Det er tidligere nævnt, at swapkurven inkluderer både kredit- og likviditetsspænd til statskurven. 

Swapkurven alene, er ikke tilstrækkelig, da låntagerne ikke kan låne til swaprenten. Derfor skal 

der tillægges et refinansieringsspænd, til den fundne swapkurve. Refinansieringskurven benyttes 

kun til at finde konverteringsgevinster for låntager, hvorimod swapkurven benyttes til 

diskontering af obligations cash flows.  

Spændet kan findes på flere måder. En simpel måde er, at tillægge alle renter et konstant spænd. 

Det skal dog nævnes, at det er en grov antagelse at spændet, hverken er tilstands- eller 

tidsafhængigt.  

Arp, Hansen og Myrup63 foreslår et emissionsvægtet gennemsnit af rentepickupet på nyudstedte 

realkreditobligationer. Til beregningen af refinansieringsspændet i denne opgave, er der anvendt 

22 åbne realkreditobligations serier, hvor der har været nyudstedelser i perioden fra d. 25. marts 

2010 til d. 6. april 201064. Alle obligationer er fastforrentede, annuitetsobligationer med 

kvartårlige terminer, og alle i danske kroner.  

                                                 
62 Skattesatser og konverteringsomkostninger, vil blive gennemgået nærmere, senere i opgaven. 
63Arp, Hansen og Myrup - Dynamisk Modellering af realkredit obligationer 
64 Der er kun tale om 5 handelsdage pga. weekend og påske. 
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Figur 19 - Obligationernes fordeling mellem realkreditinstitutterne 

Emissionsvægten for obligation i, findes ud fra følgende formel: 

 . .
( . . )

ultimo primo
i i

i ultimo primo
i i

i

Cirk mængde Cirk mængdew
Cirk mængde Cirk mængde

−
=

−∑
 (4.30) 

 
Hvor . primo

iCirk mængde  og . ultimo
iCirk mængde  hhv. betegner den cirkulerende mængde af 

obligation i, d. 25. marts 2010 og. d. 6. april 2010.  

Rentepickupet for obligation i, findes ud fra følgende formel: 

 Marked Teoretisk
i i iRentepickup R R= −  (4.31) 

 

Hvor Marked
iR  er den effektive markedsrente på obligation i. Teoretisk

iR  er den effektive rente, 

fundet ved først, at finde den teoretiske nutidsværdi af obligationen, ved at tilbagediskontere 

obligationens inkonverterbare ydelsesrække65, med den fundne swapkurve. Derefter udregnes 

den effektive rente på obligationen, så ydelsesrækken tilbagediskonteret med den effektive rente, 

er lig den teoretiske nutidsværdi.  

 

                                                 
65 Den inkonverterbare ydelsesrække, er obligationens ydelsesrække, hvis der fremover ingen konverteringer finder 
sted. 
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Det emissionsvægtede rentepickup, udregnes derefter ved at vægte de fundne rentepickups, med 

de fundne vægte, wi: 

 ( )Marked Teoretisk
i i i

i
Refinansieringsspænd w R R= ⋅ −∑  (4.32) 

 
Dette giver et refinansieringsspænd på 82,7 bp., dvs. der tillægges 0,827% til alle renter66. 

4.5.2. Relativ restløbetid 

Den relative restløbetid er også medtaget som variabel, i denne opgave. Den relative restløbetid 

udregnes som restløbetiden delt med lånets samlede løbetid: 

 RestløbetidRRL
Samlet løbetid

=  (4.33) 

 

I opgaven udregnes restløbetiden fra terminsdagen, til obligationens udløbsdag. Den samlede 

løbetid, udregnes fra obligationens lukkedag, til obligationens udløbsdag. Hvis RRL udregnes for 

en obligationsserie, som stadig er åben vil RRL være større end 1, hvilket ikke giver mening. 

Dette er der taget højde for i estimationen, da der i datasættet ikke indgår obligationer, som har 

været åbne, på de i datasættet inkluderede terminsdage. RRL løber derfor fra 1 og 0.  

Forventningen er, at jo mindre den relative restløbetid er, jo større sandsynlighed er der for, at en 

given låntager konverterer sit lån, alt andet lige. Ved små relative restløbetider, er der kortere tid 

tilbage af lånet, og låntager vil derfor ikke have så mange chancer for, at konvertere til et bedre 

lån. Ved høj relativ restløbetid, har låntager større motiv til at vente med konvertering, da der er 

god tid til lånet udløber.  

4.5.3. Burnout og poolfaktor 

Burnout er et fænomen, som har stor betydning for hvor mange låntagere, der konverterer deres 

lån. Ved to identiske obligationsserier, hvor den eneste forskel, er den andel af låntagere, som 

tidligere har konverteret deres lån, vil det forventes at konverteringsraterne er forskellige. I den 

ene serie har der været mange tidligere konverteringer, hvor der i den anden, har været få 

tidligere konverteringer. Alt andet lige, er forventningen, at CPR for den serie med mange 
                                                 
66 Det forklares senere i opgaven, hvordan refinansieringsspændet tillægges. 
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tidligere konverteringer, vil være mindre end CPR for den serie med få tidligere konverteringer. 

Dette bygger på, at de mest ”aggressive” låntagere, konverterer deres lån hurtigt, så snart der er 

positiv nettonutidsgevinst ved konvertering. Dvs. hvis der på et givent tidspunkt, allerede er 

foretaget mange tidligere konverteringer, må det forventes at sandsynligheden for at de 

tilbageværende låntagere konverterer, er lav, da de ellers, højst sandsynligt, havde konverteret 

tidligere. En variabel som ofte bliver benyttet til at beskrive dette, er den såkaldte poolfaktor: 

 Cirkulerende restgældPoolfaktor
Maximal restgæld

=  (4.34) 

 

Poolfaktoren bør for u-konverterede lån ligge tæt på 1, og derefter aftage mod 0, i takt med at 

låntagerne afbetaler og konverterer. Det forventes derfor, at jo større poolfaktoren er, jo større 

bliver CPR.  

4.5.4. Andre forklarende variable 

I denne opgaves konverteringsmodel, er der medtaget de 3 ovenstående variable, 

nettonutidsgevinst, relativ restløbetid og poolfaktor. Der er i midlertidigt en række andre 

forklarende variable, som også kunne have været medtaget i modellen. De følgende variable, vil 

kort blive beskrevet, men medtages ikke i modellen, da de alle er et mål for 

konverteringsgevinsten. Nettonutidsgevinsten er i denne opgaves model valgt, da denne 

inkluderer flere effekter, og umiddelbart bedst fanger gevinsten ved konvertering. 

4.5.4.1. Første års likviditetsbesparelse 

Første års likviditetsbesparelse, er hvor meget låntageren sparer i ydelsesbetalinger det første år. 

Det er klart at denne størrelse, er rimelig højt korreleret med nettonutidsgevinsten. Første års 

likviditetsbesparelse, er dog en størrelse mange låntagere i højere grad kan relatere sig til. 

Størrelsen udregnes, som den relative forskel mellem summen af første års betalinger på hhv. det 

eksisterende lån, og det nye lån. Ingen betalinger diskonteres. 
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4.5.4.2. Forholdet mellem kupon rente og refinansieringsrente 

Denne størrelse er foreslået af Jakobsen67, og udregnes som kuponrenten på det eksisterende lån, 

delt med refinansieringsrenten på det nye lån. Hvis denne størrelse er tilstrækkeligt over 1, så 

konverteringsomkostninger er dækket, vil der være gevinst ved konvertering. Denne størrelse er 

også højt korreleret med nettonutidsgevinsten, men er noget nemmere at udregne. Ulempen ved 

denne er, at der f.eks. ikke tages hensyn til skattefordele og konverteringsomkostninger, som der 

gøres i nettonutidsgevinsten.  

4.5.4.3. Omlægning til flexlån 

Ved introduktionen af flexlån, gav dette mulighed for at konvertere sit fastforrentede 

realkreditlån, til et variabelt forrentet lån, som fundes vha. stående obligationer med korte 

løbetider. Gevinsten ved at refinansiere til et flexlån, udregnes på samme måde som 

nettonutidsgevinsten, bare med et flexlån, som det nye lån.  

4.6. Datasættet 

I det følgende, er det forklaret hvilke data, som ligger til grund for konverteringsmodellen, og 

hvordan disse er fremskaffet. Yderligere er det beskrevet, hvordan de historiske forklarende 

variable er beregnet. 

4.6.1. CK serierne 

I henhold til loven omkring værdipapirhandel, udgiver realkreditinstitutterne forskelligt data, 

vedrørende realkreditlån, og de tilhørende obligationer. Disse data benyttes til at estimere 

parametrene i konverteringsmodellen.  

                                                 
67 Svend Jakobsen - A Mixture Distribution Approach to the Valuation of Mortgage Backed Securities 
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4.6.1.1. Låntagermassens sammensætning, CK92 

Det er tidligere nævnt at låntager sammensætningen68, kan opdeles i mere homogene grupper. 

Realkreditinstitutterne udgiver data fordelt på 20 forskellige låntagergrupper. Data er opdelt i 

obligations- og kontantlån, 5 restgældsgrupper samt mellem privat og andet69. I denne opgave er 

der set bort fra opdelingen mellem obligations- og kontantlån, dvs. disse er slået sammen. I 

opgaven er antallet af restgældsintervaller, reduceret fra fem til tre: 

 CK92 opdeling 
0 - 

200.000 

200.000 - 

500.000 

500.000 - 

1.000.000 

1.000.000 - 

3.000.000 

Over  

3.000.000 

 Opgavens opdeling 0 - 500.000 500.000 - 3.000.000 
Over  

3.000.000 
Tabel 5 - Oversigt over den i opgaven benyttede restgældsopdeling. Kilde: Egen tilvirkning. 

Ovenstående reducering af restgældsgrupperne, er primært gjort, for at reducere antallet af 

parametre, som senere skal estimeres i modellen.  

Data om låntagergruppens sammensætning, udgives i CK92-serien. CK92 publiceres den fjerde 

torsdag i hver måned, og restgælden er inklusiv lån opsagt til kommende terminer, men 

eksklusiv straksindfrielser og obligationsindfriede lån70. I opgaven er de sidst publicerede CK92 

data før terminen, benyttet som udtryk for låntagersammensætningen til termin. Dvs. 

låntagersammensætningen d. 1. april 2010, er taget fra CK92 serien, som er publiceret den fjerde 

torsdag i marts 2010, som var d. 25.  

I CK92 serien, er der udover låntager sammensætningen, også andre data, som f.eks. antallet af 

opsagte lån. Disse data er ikke benyttet i opgaven, og vil derfor ikke blive beskrevet yderligere.  

4.6.1.2. Ordinære og ekstraordinære udtræk, CK95 

Ca. 6 uger før hver termin, publiceres udtrækningsprocenterne for førstkommende termin. Da 

konvertering til termin, skal ske senest 2 måneder før termin, er både ordinære og ekstraordinære 

                                                 
68 Også kaldet debitormassens sammensætning. 
69 Andet, bliver ofte også kaldet for erhverv. Andet indeholder: Lån til støttet byggeri til beboelse, private 
udlejningsejendomme, ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål, landbrug mv., industri og 
håndværk mv., kontor- og forretning og ubebyggede grunde. 
70 NASDAQ OMX – Markedsinformationer om danske realkreditobligationer, bilag 1  
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udtræk kendt, når CK95 publiceres. Udtrækningsprocenterne er kun på serieniveau, dvs. der 

ingen oplysninger er om udtrækningsprocenterne, i de forskellige låntagergrupper. Data fra 

denne serie er essentiel, når konverteringsmodellens parametre skal estimeres.  

4.6.1.3. Ordinære ydelsesrækker, CK91 og CK94 

De ordinære ydelsesrækker benyttes til udregning af refinansieringsspændet, og i den senere 

prisfastsættelse. Kort efter hver termin, publiceres de fremtidige ordinære ydelsesrækker, for 

både åbne og lukkede obligationsserier i hhv. CK91 og CK94 serierne. Disse bliver bl.a. benyttet 

af Den Nordiske Børs København, til udregning af den effektive rente på konverterbare 

obligationer. De ordinære ydelsesrækker, er ydelserne på en given obligation, under antagelse af, 

at der ingen fremtidige konverteringer er. Ydelserne er opdelt i renter og afdrag.  

4.6.2. Skattesatser og konverteringsomkostninger 

Ved udregning af nettonutidsgevinsten, indgår både låntagers skattesats, og dennes omkostninger 

ved konvertering af lånet. Disse effekter er medtaget, så nettonutidsgevinsten i højere grad 

afspejler, låntagers gevinst ved konvertering. 

I denne opgave er det antaget at skatteprocenten er 33 % for private og 25 % for andet.  

At udregne omkostningerne ved konvertering af et lån, er en kompliceret affære, da der både 

indgår faste og variable omkostninger, og ydermere varierer omkostningerne 

realkreditinstitutterne imellem. I denne opgave, er omkostningerne udregnet, som et gennemsnit 

af omkostningerne fra fire af de store realkreditinstitutter: BRF Kredit, Total Kredit, Nykredit og 

Realkredit Danmark. 

De faste omkostninger er opdelt i to; dem som betales til realkreditinstituttet, og dem som betales 

til staten. Til realkreditinstituttet betales indfrielsesgebyr, tinglysningsafgift og lånesagsgebyr. 

Til staten betales der også en fast tinglysningsafgift71.  

Yderligere betales en variabel kurtage omkostning til realkreditinstituttet. I denne opgave 

indeholder denne variable omkostning, både kurtage og kursskæring. Kurtage kan også kaldes 
                                                 
71 I princippet skal der også betales en variabel tinglysningsafgift til staten, men denne betales kun ved nyoprettede 
lån, og altså ikke ved konvertering. 
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for handelsomkostninger. Når låntager udsteder og sælger obligationer, er det i praksis 

realkreditinstituttet, som forestår udstedelsen og salget for låntager, og der betales derfor kurtage 

til realkreditinstituttet.  

Kursskæring er et slags bid/ask spread. Når realkreditinstituttet sælger obligationer for låntager, 

beholder realkreditinstituttet en del af det indkomne salgsprovenu. Forskellen i procent mellem 

det indkomne salgsprovenu, og det beløb låntager får udbetalt, er kursskæringen. Kurtage og 

kursskæring, er som sagt lagt sammen under kurtage i denne opgave, da flere 

realkreditinstitutter, også gør dette.  

De i opgaven benyttede omkostninger fra de fire realkreditinstitutter ser ud som følgende: 

  BRF Kredit Total Kredit Nykredit Realkredit Dk Gennemsnit 

  U. 3mio O. 3mio U. 3mio O. 3mio U. 3mio O. 3mio U. 3mio O. 3mio U. 3mio O. 3mio

Kurtage, variabel 0,25 % 0,20 % 0,25 % 0,25 % 0,25 % 0,20 % 0,25 % 0,20 % 0,25 % 0,21 % 

Gebyr ved indfrielse,fast kr 750,00 kr 750,00 kr 750,00 kr 600,00 kr 712,50 

Tinglysning, fast kr 2.500,00 kr 0,0072 kr 0,00 kr 2.800,00 kr 1.325,00 

Tinglysning til stat, fast kr 1.400,00 kr 1.400,00 kr 1.400,00 kr 1.400,00 kr 1.400,00 

Lånesagsgebyr, fast kr 2.000,00 kr 3.000,00 kr 3.000,00 kr 2.000,00 kr 2.500,00 
Tabel 6 - Oversigt over konverteringsomkostninger. Kilde: Egen tilvirkning med data fra fire realkreditinstitutter. 

Da der indgår variable omkostninger, er det ikke muligt direkte at udregne konverterings-

omkostningerne, da disse afhænger af hvor stor en restgæld, der konverteres. Derfor må der laves 

nogle antagelser omkring dette. I opgaven er det valgt at inddele i 3 lånestørrelsesgrupper: Lån 

mellem 0-500.000 kr., lån mellem 500.000-3.000.000 kr. og lån over 3.000.000 kr. Ved 

udregning af de variable omkostninger, er midten af låneintervallet brugt. For lån over 3.000.000 

kr., er de variable omkostninger beregnet på baggrund af 5.000.000 kr. Dette giver følgende 

omkostninger for de 3 låneintervaller: 

 

 

 

 

                                                 
72 Tinglysningsafgift til realkreditinstituttet er indeholdt i lånesagsgebyret. 
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Restgældsintervaller 0 500.000 500.000 3.000.000 3.000.000 + 

Restgælds beregningsgrundlag Kr. 250.000 Kr. 1.750.000 Kr. 5.000.000 

Kurtage Kr. 625,00 Kr. 4.375,00 Kr. 10.625,00 

Gebyr ved indfrielse Kr. 712,50 Kr. 712,50 Kr. 712,50 

Tinglysning Kr. 1.325,00 Kr. 1.325,00 Kr. 1.325,00 

Tinglysning til stat, fast Kr. 1.400,00 Kr. 1.400,00 Kr. 1.400,00 

Lånesagsgebyr Kr. 2.500,00 Kr. 2.500,00 Kr. 2.500,00 

Samlede omkostninger Kr. 6.562,50 Kr. 10.312,50 Kr. 16.562,50 

Samlede omkostninger i % 2,625 % 0,589 % 0,331 % 
Tabel 7 - Oversigt over de i opgaven brugte omkostninger. Kilde: Egen tilvirkning. 

Dvs. med f.eks. en restgæld mellem ½ og 3 mio. betales der 0,589% i konverterings-

omkostninger. Ved udregning af nettonutidsgevinsten, er restgælden sat til 100, dvs. 

omkostningerne er 0,589 kr. Det ses at den procentvise omkostning falder, jo højere restgælden 

er pga. de mange faste omkostninger.  

4.6.3. Data indsamling 

Det meste data er hentet fra OMX73, Den Nordiske Børs Københavns hjemmeside74. Alle 

obligationer er fastforrentede realkreditobligationer, med fire årlige terminer. Desuden 

amortiseres alle obligationerne efter annuitetsprincippet, og alle obligationerne har været 

lukkede, og har haft restgæld på mindst 100 mio. kr., i de terminer, der er medtaget i datasættet. 

Ingen af obligationerne har mulighed for afdragsfrihed. Der er medtaget 10 terminer i datasættet, 

1. januar 2008 – 1. april 2010.  

Stort set alle realkreditinstitutter publicerer deres CK data i forskelligt format, dvs. det er en lang 

proces at indsamle og behandle data. Af den grund er der i opgavens datasæt kun medtaget 

obligationer fra fem realkreditinstitutter, Nykredit, Totalkredit, Nordea, BRF kredit og 

Realkredit Danmark. Datasættet består af 99 obligationer, med hver 10 terminer, dvs. i alt 990 

observationer.  

Nettonutidsgevinsten udregnes på terminsdagen. I virkeligheden skal låntager mindst 2 måneder 

før termin melde, at han vil konvertere sit lån til terminen. Dvs. at det i virkeligheden, ikke kun 

                                                 
73 Resten er hentet fra Nordea Analytics. 
74 http://www.nasdaqomxnordic.com/obligationer/danmark/ 
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er nettonutidsgevinsten 2 måneder før termin, som afgør konverteringsraten. Svend Jakobsen75 

udregner nettonutidsgevinsten hver fjerde uge, i tre måneder op til opsigelsesfristen, og bruger 

derefter den største af disse nettonutidsgevinster, i sit datasæt.  

Nettonutidsgevinsten udregnes på baggrund af vægtede skattesatser og/eller vægtede 

omkostninger. Hvis låntagerne ikke opdeles i låntagergrupper, udregnes både skattesatsen og 

omkostningerne, alt efter hvor meget restgæld, der hhv. er i privat og andet, samt i de 3 

restgældsgrupper.  

De 10 historiske nulkuponrentestrukturer, til udregning af de historiske nettonutidsgevinster, er 

hentet direkte fra Nordea Analytics, og er ikke estimeret her i opgaven. 

Nulkuponrentestrukturerne er swapkurver, som er estimeret ved Nelson Siegel metoden. 

Swapkurverne er tillagt et refinansieringsspænd, som tidligere blev fundet til 82,7 bp. Da 

refinansieringsspændet er estimeret omkring 1. april 2010, er det en grov antagelse, at dette 

spænd også bruges til de historiske nulkuponrenter. Yderligere er refinansieringsspændet tillagt 

swapkurven, så den parallelforskydes opad, og ikke som i den senere prisfastsættelse, tillagt de 

korte renter i hver knude. Disse antagelser er gjort for nemheds skyld.  

Poolfaktoren udregnes som sagt vha. (4.34). Denne kan ikke udregnes på låntagergruppe niveau, 

da det umiddelbart ikke er muligt, at finde den maksimalt udestående restgæld på låntagergruppe 

niveau. Derfor er poolfaktoren per låntagergruppe, udregnet som den udestående restgæld i den 

pågældende låntagergruppe, delt med hele seriens maksimale restgæld.  

Den relative restløbetid er den eneste variabel, som hverken er tilstands- eller låntager afhængig. 

4.7. Implementering og resultater 

Implementering og estimation, er foretaget i Excel, hvor Excels Problemløser er benyttet til 

estimation af modelparametrene, ved mindste kvadraters metode. I opgaven er det forsøgt at 

estimere flere forskellige modeller, for at se om forventningen, om at låntagergruppering giver 

bedre resultater, holder stik. Som indikator for hvor godt modellerne fitter de observerede 

konverteringsrater, benyttes Pearsons R2, udviklet af Karl Pearson76. Med den benyttede 

                                                 
75 Svend Jakobsen – Prepayment of valuation of Danish mortgage-backed bonds 
76 I Excel bruges funktionen FORKLARINGSGRAD(). 
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estimationsmetode, er det ikke muligt at udføre f.eks. T-tests, der tester om parametre er 

signifikant eller insignifikant forskellig fra 0. Derved kan der i modellerne, være medtaget 

variable, som statistisk set, ikke har nogen effekt. Yderligere er der heller ikke lavet hypotese 

testning, de forskellige modeller imellem. Altså om en given model, er signifikant bedre eller 

dårligere, end en anden model. Disse tests ville kræve nogle linearitets antagelser, som ikke er 

opfyldt. I denne opgave, er det derfor kun forklaringsgraden, R2, som anvendes til at vurdere 

modeller i forhold til hinanden.  

Når antallet af låntagergrupper øges, stiger antallet af model parametre samtidig. Når antallet af 

parametre stiger, er det sværere for Excels Problemløser, at estimere parametrene. Løsningen 

kan derfor være et lokalt minimum, og ikke et globalt minimum. Derfor er startgættet på 

parametrene, af stor betydning. Startgættene i opgaven, er kvalificerede gæt, sat som det må 

forventes at forholdene burde være, mellem de forskellige parametre. Flere forskellige startgæt 

er afprøvet. 

Ved et højt antal af modelparametre, kan optimeringen yderligere have problemer med 

konvergens, hvor en eller flere parametre, kan hæves eller mindskes ubegrænset, hvor samtidig 

kvadratafvigelsessummen bliver ved med at falde. Dette er der desværre et eksempel på, i den 

senere modelestimation. 

Først estimeres en model, uden opdeling af låntagerne. Der er ingen problemer med den 

tilgængelige data, da der kun benyttes konverteringsrater på serieniveau. Som nævnt behøver 

sammenhængen mellem model parametrene og de forklarende variable, ikke være lineær. 

Estimationen ser ud som følger: 
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Dvs. konverteringsraten afhænger af nettonutidsgevinsten, poolfaktoren, den relative restløbetid, 

og en konstant. Poolfaktoren er opløftet til 1β , er ganget på nettonutidsgevinstleddet, så jo lavere 
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poolfaktoren er, jo mere mindskes effekten af nettonutidsgevinsten. 2β  er parameteren 

tilhørende den relative restløbetid, og 3β  er en konstant. 

Modellens parametre, samt forklaringsgrad, ser ud som følger: 

  β0 β1 β2 β3 R2 

 Samlet 9,74 0,48 -0,43 -1,78 29,11% 
Tabel 8 - Estimerede model parametre for den samlede model. Kilde: Egen tilvirkning. 

En forklaringsgrad på kun 29% er forholdsvist lavt. Både β0 og β1 er positive hvilket også var 

forventeligt, da en højere nettonutidsgevinst eller poolfaktor, alt andet lige, gerne skulle føre til 

højere konverteringsrater. β2 er negativ hvilket også giver god mening, da jo større den relative 

restløbetid er, jo flere vil vente med at konvertere, som resulterer i mindre konverteringsrater. 

Konstanten, β3, er svær at fortolke, så dette er ikke forsøgt her.  

Derefter estimeres to mikstur modeller opdelt i forskellige låntagergrupper, da der herved vil 

blive taget højde for låntagernes forskellige konverteringsadfærd. Den primære årsag til at 

låntagerne ikke har samme konverteringsadfærd, er at nettonutidsgevinsten varierer fra låntager 

til låntager. Forskellene i nettonutidsgevinsterne, er i opgavens model grundet forskellige 

skattesatser eller konverteringsomkostninger. I virkeligheden er der flere andre faktorer, som er 

med til at differentiere låntagerne, og gør at deres konverteringsadfærd ikke er ens77.  

Estimationerne ser ud som følger: 
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Først estimeres en model, hvor låntagerne er delt op mellem privat og andet. De estimerede 

parametre ser således ud: 
                                                 
77 Dette kunne være gældspleje, hvor realkreditinstituttet hjælper låntagerne med at overvåge deres lån, og hele tiden 
vurderer konverteringsalternativer. Denne gældspleje varierer fra institut til institut, og kan afhænge af hvilken type 
kunde låntager er. 
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 Mikstur β0 β1 β2 β3 R2

 Privat 11,34 0,41 -0,58 -1,62 

 Andet 174,71 2,36 -0,47 -1,93 
33,30% 

Tabel 9 - Estimerede model parametre for mikstur model (privat og andet). Kilde: Egen tilvirkning. 

Først ses det at forklaringsgraden er øget en smule, i forhold til den første model.  

Ved estimering af denne model, har der desværre været konvergens problemer. β0 for andet, kan 

nemlig hæves ubegrænset, mens kvadratafvigelses summen bliver ved med at falde78. Dette 

bliver ignoreret, og der tages udgangspunkt i modellen fra tabel 9. 

Hvis man kigger på β0, ses det, at denne er større for andet end den for privat. Dvs. alt andet lige, 

så konverterer gruppen andet hurtigere end privat. Dette hænger sandsynligvis sammen med, at 

under kategorien andet, er også erhvervsvirksomheder, og det må forventes at mange af disse har 

professionelle, til at overvåge deres lån, og derfor er mere opmærksomme på (i forhold til 

private), om hvornår det er fordelagtigt at konvertere. Hvis man kigger på poolfaktor 

parameteren, β1, er sammenhængen mellem disse to parametre, ikke som forventet, da 

parameteren for andet er (væsentligt) større, end den for privat. Dette burde være omvendt, da jo 

højere β1 er, jo mere vil nettonutidsgevinsteffekten blive dæmpet. For de to sidste parametre, 

ligger både privat og andet på næsten samme niveau, hvilket virker rimeligt, da de samtidig har 

de forventede fortegn. 

I stedet for at opdele låntagerne i privat og andet, forsøges det nu, at opdele på 

restgældsstørrelse. Som sagt, opdeles der i 3 grupper: 

 Mikstur β0 β1 β2 β3 R2 

 0-500.000 20,74 0,85 0,58 -2,17 

 500.000-3.000.000 45,96 0,68 -1,95 -1,13 

 3.000.000- 76,16 1,12 -0,07 -2,59 
40,80% 

Tabel 10 - Estimerede model parametre for mikstur model (restgælds opdelt). Kilde: Egen tilvirkning. 

Det ses at forklaringsgraden, er markant forbedret, med 7,5 procentpoint. Det ses at β0, er 

stigende med restgældsstørrelsen. Dvs. hvis nettonutidsgevinsten er ens for alle 3 

låntagergrupper, vil der komme flere konverteringer, alt andet lige, i den største restgældgruppe. 

                                                 
78 I estimationen var β0 for andet helt oppe over 231 mio., hvilket er helt urimeligt. 
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Dette kan f.eks. være fordi store lån, giver større absolutte gevinster ved konverteringer. Denne 

effekt er ikke inkluderet i nettonutidsgevinsten, da denne er en relativ størrelse.  

For β1 ser parametrene fine ud for de to mindste restgældgrupper, da størrelsen er faldende, for 

stigende restgæld. Derimod er β1 for den største restgældsgruppe, større end β1 for begge de to 

mindste restgældsgrupper. Dette er ikke optimalt, da effekten af nettonutidsgevinsten, vil blive 

dæmpet kraftigere, i den største restgældgruppe.  

Heller ikke β2 parametrene, ser ud som man måtte forvente, da en af dem har positivt fortegn, og 

for den største restgældsgruppe, er parameteren så numerisk lille, at den relative restløbetid 

næsten ingen effekt har.  

På trods af, at nogle af parametrenes indbyrdes størrelsesforhold og/eller fortegn er lidt skæve, og 

forklaringsgraden er forholdsvis lav, vælges ovenstående model, som den der senere benyttes til 

prisfastsættelse.  

Det er ikke forsøgt at estimere modeller vha. metoden fra afsnit 4.4.1, da de estimerede 

konverteringsrater, er forbundet med høj usikkerhed pga. vandringer og straksindfrielser. 

Den valgte models estimerede konverteringsrater, er plottet mod de observerede 

konverteringsrater, dvs. for den perfekte model, bør alle punkterne ligge på 45 graders linjen: 
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Figur 20 - Plot af estimerede mod observerede konverteringsrater. Kilde: Egen tilvirkning. 
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Det ses at den 1:1 sammenhæng, der gerne skulle gælde mellem de estimerede og observerede 

konverteringsrater, ikke holder. Dette var også forventet, pga. den forholdsvist lave 

forklaringsgrad. Dog kan der svagt anes en positiv sammenhæng, mellem estimerede og 

observerede konverteringsrater. Yderligere ses det, at modellen har ret svært ved at ramme både 

de høje konverteringsrater, og dem som er 0. De estimerede konverteringsrater, ligger mellem 

0,1% - 3,6%, hvor de observerede konverteringsrater ligger mellem 0% - 7,8%. Dette er 

selvfølgelig en stor ulempe ved modellen.  

4.7.1. Konverteringsratens afhængighed af de forklarende variable 

I det følgende, er det illustreret hvordan de estimerede konverteringsrater, afhænger af de tre 

forklarende variable, alt andet lige. Det er antaget, at nettonutidsgevinsten er ens for alle tre 

restgældsgrupper, nemlig 5%. Relativ restløbetid er sat til 60%, og den samlede poolfaktor er sat 

til 50%. Fordelingen af restgæld, er sat til at 50% i den mindste restgældsgruppe, 40% i den 

mellemste, og 10% i den største. 

I figur 21 ses sammenhængen mellem modellens estimerede konverteringsrate og netto-

nutidsgevinsten: 
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Figur 21 - Plot af estimerede konverteringsrater, som funktion af nettonutidsgevinsten. Kilde: Egen tilvirkning. 

Det ses at konverteringsraten, stiger i takt med at nettonutidsgevinsten stiger, hvilket var 

forventet. Yderligere har kurven den S-form, som måtte forventes, da den kumulative 
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normalfordeling er anvendt, som fordelingsfunktion. Det ses, at negative nettonutidsværdier, 

faktisk giver konverteringer. Årsagen til dette er, at låntagerne skal melde senest 2 måneder før 

termin, at de vil konvertere. Hvis renten stiger i perioden mellem opsigelsesfristen og termin, vil 

låntager få en mindre konverteringsgevinst, end den udregnet ved opsigelsesfristen. Renten kan i 

denne periode stige så meget, at låntageren vil få en negativ konverteringsgevinst. Da opgavens 

model antager, at opsigelsesfristen er sammenfaldende med termin, og nettonutidsgevinsten 

derfor er udregnet på terminsdagen, kan det medføre konverteringer ved negative 

nettonutidsgevinster, som i ovenstående plot. Det ses, at selv med nettonutidsgevinster på over 

90 %, forventes det ikke, at alle låntagerne vælger at konvertere.  

I det følgende ses sammenhængen mellem modellens estimerede konverteringsrate og 

poolfaktoren: 
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Figur 22 - Plot af estimerede konverteringsrater, som funktion af poolfaktoren. Kilde: Egen tilvirkning. 

Det ses at den estimerede konverteringsrate som forventet stiger, når poolfaktoren stiger. Kurven 

burde gå gennem (0,0), da en poolfaktor på 0, ville betyde at obligationen enten er udløbet, eller 

fuldstændig udkonverteret, og der kan derfor ikke forekomme konverteringer. Grunden til at 

ovenstående kurve ikke går gennem (0,0) er, at restgældsandelene i de tre låntagergrupper, er 

fastsat til hhv. 50%, 40% og 10%. Hvis den givne obligation har en poolfaktor på 0, er de tre 

restgældsandele, alle 0, og derved bliver den estimerede konverteringsrate, også 0.  
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I figur 23 ses sammenhængen mellem modellens estimerede konverteringsrate og den relative 

restløbetid: 
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Figur 23 - Plot af estimerede konverteringsrater, som funktion af den relative restløbetid. Kilde: Egen tilvirkning. 

Det ses at konverteringsraten, som ventet, afhænger negativt af den relative restløbetid. Kurven 

flader mere og mere ud, når den relative restløbetid stiger, dvs. den marginale betydning af den 

relative restløbetid falder, jo større denne bliver. Yderligere ses det, lidt overraskende, at kurven 

faktisk begynder at stige omkring en relativ restløbetid på ca. 82%. Dvs. at der i opgavens 

konverteringsmodel, er positiv afhængighed mellem relativ restløbetid og konverteringsraten, for 

meget høje værdier af den relative restløbetid79. 

4.8. Delkonklusion 

Det er i dette kapitel forsøgt, at estimere en konverteringsmodel, som ud fra en række 

observerbare variable, kan forudsige konverteringsraten.  

For at udregne nettonutidsgevinsten ved konvertering, skulle refinansieringsspændet til 

swaprenten estimeres. Metoden, som blev benyttet, var meget simpel, og anvendte et 

emissionsvægtet gennemsnit af rentepickuppet, på nyudstedte realkreditobligationer, som udtryk 

                                                 
79 Dette er ikke ensbetydende med, at det generelt er sådan for modellen. 
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for refinansieringsspændet. Refinansieringsspændet blev estimeret til 82,7 bp, på baggrund af 22 

åbne realkreditobligationsserier.  

Ved at opdele låntagerne i mere homogene grupper, blev det vist, at man får bedre resultater, i 

forhold til at anse alle låntagernes konverteringsadfærd, som ens. Der blev kun opnået en 

forklaringsgrad på ca. 40% for den bedste model, som var opdelt efter hvor stor restgæld, 

låntagerne havde. Den valgte model havde nogle parametre, som ikke helt var som forventet, 

både i interne størrelsesforhold og fortegn. Yderligere viste det sig, at modellen hverken kunne 

ramme de høje konverteringsrater, eller konverteringsrater på 0. Dette var en stor begrænsning i 

modellen.  

På trods af disse ting, blev det til sidst vist, at modellen fanger de forventede sammenhænge, 

mellem de forklarende variable og konverteringsraten. 

Den estimerede konverteringsmodel, anvendes sammen med den tidligere fundne rentestruktur, 

til at prisfastsætte konverterbare obligationer.  
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5. Prisfastsættelsesmodel 

Efter at have opstillet modeller for renteudviklingen og konverteringsraten, kan der nu 

prisfastsættes konverterbare obligationer. Prisfastsættelsen foretages i to trin. I første trin 

fastlægges de forklarende variable, hvorefter de forventede konverteringsrater bestemmes i alle 

binomialtræets knuder. I andet trin, opstilles de forventede cash flows, vha. de netop fundne 

konverteringsrater, og disse tilbagediskonteres ved baglæns induktion, med den tidligere 

bestemte rentestruktur. Der opstår problemer, ved fastlæggelse af poolfaktoren i binomialtræet, 

da denne er stiafhængig, hvor binomialtræet er rekombinerende. Det vises hvordan poolfaktoren, 

kan implementeres i et rekombinerende binomialtræ.  

5.1. Stiafhængighed og bestemmelse af de forklarende variable 

Konverteringsraterne bestemmes ud fra den estimerede konverteringsmodel i kapitel 4, hvor 

låntagerne er opdelt efter restgældstørrelse: 

  1,
, , 0, , , , , 2, 3,( )i

t s i i t s i t s i i t iCPR g Poolfaktor RRLββ β β= Φ ⋅ ⋅ + ⋅ +   (5.1) 

Konverteringsraten skal bestemmes i alle binomialtræets knuder, og det er derfor også 

nødvendigt at bestemme de forklarende variable, i alle knuder.  

Som nævnt opstår der problemer med stiafhængige variable, da der i opgaven benyttes et 

rekombinerende binomialtræ. Dette kan løses på to måder: Enten opstilles et stiafhængigt 

binomialtræ, eller også anvendes en tilnærmelse af de stiafhængige variable. Hvis der opstilles et 

stiafhængigt træ, vil antallet af slutknuder, afhænge eksponentielt af antal perioder. Dvs. at i en 

model som i denne opgave, med 120 perioder, vil antal slutknuder være 120 362 1,33 10= ⋅ . Dette 

medfører at beregningstiden, stiger uønskeligt meget. Problemet kan løses vha. Monto Carlo 

simulation, hvor et antal renteforløb simuleres, og langs hver renteforløb kan de relevante 

variable fastsættes. Derefter opstilles det forventede cash flow langs hver renteforløb, og 

tilbagediskonteres. Derefter findes prisen på obligationen som gennemsnittet af de fundne 

nutidsværdier af de forventede cash flows. Da man kun kan udregne værdien, for en lille del af 

de mulige renteforløb, er der stor usikkerhed forbundet med denne metode. 
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 I opgaven er der i stedet benyttet en tilnærmelse af stiafhængige variable, så disse kan 

implementeres i et rekombinerende binomialtræ. 

Nettonutidsgevinsten er den primære variabel til bestemmelse af konverteringsraten. Denne er 

ikke stiafhængig, da den kun afhænger af det fremtidige renteniveau. Derfor kan den bestemmes 

såvel forlæns, som baglæns i træet. Nettonutidsgevinsten fastlægges forlæns i træet, og benytter 

obligationens kuponrente, konverteringsomkostninger, skattefordele og refinansierings-

rentestrukturen, for den resterende del af obligationens løbetid. Det konstante 

refinansieringsspænd, tillægges de korte renter i alle knuder. Nettonutidsgevinsten bestemmes 

for alle låntagergrupper.  

Den relative restløbetid, er hverken sti- eller tilstandsafhængig. Den afhænger alene af tiden, og 

obligationens samlede løbetid. Denne variabel bestemmes herved enkelt, og er ens for alle 

låntagergrupper. 

Poolfaktoren, som beskriver burnout effekten, er i modsætning til nettonutidsgevinsten og den 

relative restløbetid, stiafhængig. Denne bestemmes derfor forlæns i træet, da den historiske 

udvikling, har betydning for det fremtidige niveau. Da der i opgaven benyttes et rekombinerende 

binomialtræ, kan poolfaktoren ikke fastlægges præcist, men må tilnærmes. Poolfaktorens 

stiafhængighed, implementeres vha. de risikoneutrale sandsynligheder. Ved opdatering af 

poolfaktoren i hver knude, anvendes egenskaben ved det rekombinerende binomialtræ, at enhver 

sti der går igennem knuden (t,s), må havde passeret enten (t-1,s) eller (t-1,s-1). For 

grænsetilfældene, ved hhv. s=0 eller s=t, er der kun én mulig knude stien kan havde passeret, 

hhv. (t-1,s) og (t-1,s-1). Poolfaktoren for låntagergruppe i, er implementeret på følgende måde80: 
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( ) ( )
( )

1, , 1, ,

1, 1, 1, 1,
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1, 1, 1, 1,
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1 1
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t s i t s i
t s i
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t s i t s i
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q CPR
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CPR for s t

θ

θ
θ

θ

θ

− −

− − − −

− −
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⎧ ⋅ − =
⎪
⎪ ⋅ ⋅ −⎪= < <⎨
+ − ⋅ −⎪

⎪ ⋅ − =⎪⎩

 (5.2) 

 

Startværdien for poolfaktoren, sættes til restgælden i den enkelte låntagergruppe, i forhold til den 

maksimale restgæld for hele obligationsserien. 

                                                 
80 Metoden er anvendt i diverse andre kandidatspecialer. F.eks. Kenneth Petersen (2008). 
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Det ses at poolfaktoren i knude (t,s), er en funktion af, poolfaktorerne og de låntagerspecifikke 

konverteringsrater i knude (t-1,s) og (t-1,s-1).  

Poolfaktoren bestemmes simultant med konverteringsraten, vha. forlæns induktion. 

5.2. Prisfastsættelsesmodellen 

Prisfastsættelsen af den konverterbare obligation, sker ved at tilbagediskontere de forventede 

ydelsesbetalinger, vha. baglæns induktion i et rekombinerende binomialtræ. Obligationerne 

prisfastsættes til april termin 2010. Som nævnt, er første handelsdag efter 1. april 2010, d. 6. 

april 2010, dvs. der er valørdag d. 9. april 2010. Obligationens dirty price bestemmes ved 

tilbagediskontering til valørdagen. Derefter fratrækkes vedhængende renter, og dermed fås clean 

price for d. 6. april 2010. Som tidligere nævnt er det antaget, at alle terminer er lige lange, dvs. 

0,25 år. Der er taget højde for, at første termin er 8 dage kortere end de andre, og der er derfor 

kun diskonteret ca. 0,23 år, for første termin.  

Værdien af den konverterbare obligation i knude (t,s), kan opdeles i to81. Den ene del, er 

obligationens værdi, hvis alle låntagerne vælger at konvertere tK  (konverteringsværdien). Den 

anden del, er obligationens værdi, hvis ingen låntagere vælger at konvertere, ,t sIK  (hold-on 

værdien). Værdien af den låntagerspecifikke obligation i knude (t,s), bestemmes på følgende 

måde: 

 ( ), , , , , , , ,1t s i t s i t t s i t s iV CPR K CPR IK= ⋅ + − ⋅  (5.3) 
 

Hvor , ,t s iCPR  er konverteringsraten i knude (t,s) for låntagergruppe i, fundet ud fra (5.1). Dvs. 

hvis , ,t s iCPR  er lig 1, vælger alle låntagere at konvertere, og , ,t s i tV K= . Omvendt, hvis , ,t s iCPR  er 

lig 0, vælger ingen låntagere at konvertere, og , , ,t s i t sV IK= . 

5.2.1. Konverteringsværdi 

Værdien, i knude (t,s), hvis alle låntagere konverterer, er givet som: 

                                                 
81 Svend Jakobsen – Prepayment and valuation of Danish Mortgage-Backed bonds 
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 ultimo
t t tK RG Y= +  (5.4) 

 

Ved konvertering, betales først den ordinære ydelse, og derefter bliver den resterende restgæld, 
ultimo
tRG , tilbagebetalt. Restgælden er uafhængig af tilstand og låntagergruppe, da denne er 

restgælden på den inkonverterbare obligation. Restgælden kan derfor bestemmes for hele 

løbetiden, når kuponrente og den ordinære ydelsesrække er kendt: 

 1 1 1
4

ultimo ultimo ultimo
t t t t t

RRG RG Z RG Y− −
⎛ ⎞= − = ⋅ + −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (5.5) 

 

Hvor R er obligationens kuponrente. Restgælden på tid 0 er sat til 100, og de ordinære 

ydelsesrækker er derfor normeret, til en restgæld på 100.  

5.2.2. Hold-on værdi 

Værdien af obligationen, hvis ingen låntagere vælger at konvertere deres lån, er givet som følger: 

 ( )( ) ( )( ), , 1, 1, 1, ,1 1 ; ,
t

t s i t t s i t s iIK Y q V q V y t t t s
−Δ

+ + += + ⋅ + − ⋅ ⋅ + + Δ  (5.6) 
 

Hvor , ,t s iV  er værdien af den låntagerspecifikke obligation fra (5.3), og ( ); ,y t t t s+ Δ  er den korte 

én periodes rente. Værdien af obligationen i knude (t,s), hvis ingen vælger at konvertere, er den 

tilbagediskonterede fremtidige værdi af obligationen, tillagt ydelsen på tid t.  

5.2.3. Obligationsværdi 

Ved indsættelse af (5.4), (5.5) og (5.6) i (5.3), fås følgende udtryk, for den låntagerspecifikke 

konverterbare obligationsværdi i knude (t,s), for 0 t T≤ <  og 0 s t≤ ≤ : 

( ) ( )
( )( ) ( )( )( )

( )

, , , , , ,

1, 1, 1, ,

, , , ,

1

1 1 ; ,

1

ultimo
t s i t s i t t t s i

t
t t s i t s i

ultimo
t t s i t t s i

V CPR RG Y CPR

Y q V q V y t t t s

Y CPR RG CPR

−Δ

+ + +

= ⋅ + + − ⋅

+ ⋅ + − ⋅ ⋅ + + Δ

= + ⋅ + − ⋅

 

  ( )( ) ( )( )( )1, 1, 1, ,1 1 ; ,
t

t s i t s iq V q V y t t t s
−Δ

+ + +⋅ + − ⋅ ⋅ + + Δ   (5.7) 
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Dvs. at værdien af den låntagerspecifikke konverterbare obligation i knude (t,s), er summen af 

den ordinære ydelse, den konverterede ultimo restgæld, samt den ikke konverterede nutidsværdi 

af den låntagerspecifikke obligation. Da obligationsværdien er afhængig af den fremtidige 

obligationsværdi, bestemmes obligationens dirty price på tid 0, vha. baglæns induktion.  

Da der som sagt ikke kan foretages konverteringer op til sidste termin, er obligationens værdi 

ved udløb, , ,T s iV , den ordinære ydelse på tid T:  

 , ,T s i TV Y=  (5.8) 
 

Den samlede dirty price på obligationen, udregnes når 0,iV  for alle låntagergrupper, er bestemt. 

Dette gøres ved, at vægte de låntagerspecifikke obligationsværdier, i forhold til deres 

låntagergruppe restgældsandel på tid 0. Dvs. det antages at restgældsandelene er konstante over 

hele obligationens løbetid, hvilket ikke holder i virkeligheden. Herved bestemmes obligationens 

dirty price, som:  

 
3

0,
1

i i
i

P w V
=

= ⋅∑  (5.9) 

Hvor, 

 0,
3

0,
1

i
i

i
i

RG
w

RG
=

=

∑
 (5.10) 

 

Obligationens clean price, findes ved at fratrække obligationens dirty price, de vedhængende 

renter: 

 0
Antal dage fra terminens første handelsdag til valørdagenKurs= P - RG R

365
⎛ ⎞⋅ ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (5.11) 

5.3. Kurs 100 korrektion 

Låntagere på det danske realkreditmarked, har ved låneindfrielse, mulighed for enten at 

markedsindfri deres lån eller at anvende konverteringsretten. Hvis kursen er under pari, vil 

låntagerne ikke konvertere, da de underliggende obligationer kan opkøbes billigere i markedet. 



 

 

 82  

Hvis låntagerne vælger at markedsindfri lånet, vil dette ikke medføre ekstraordinære 

udtrækninger i obligationsserien. 

I prisfastsættelsen kan der forekomme positive konverteringsrater, selvom obligationen er under 

kurs pari. Derfor skal der korrigeres for dette, da der ellers vil blive for høje udtræk, og derved 

vil den estimerede obligationspris blive mindre.  

I opgaven er følgende kurs 100 korrektion benyttet. I hver knude tjekkes det, om den teoretiske 

obligationskurs, er større end eller lig 100. Den teoretiske låntagerspecifikke obligationskurs, i 

knude (t,s), kan udregnes som82:  

 , ,
, ,

primo
t s i

t s i primo
t

RG
k

RG
=  (5.12) 

 

Hvor , ,
primo

t s iRG  er værdien af obligation og primo
tRG  er restgælden. Dvs. hvis , , 1t s ik < , sættes 

, ,t s iCPR  til 0: 

 
( )( ) ( )( ) 1

1, 1, 1, ,
, ,

, ,

1 1 1; ,
1

0

t t s i t s i
t s i primo

t s i t

Y q V q V y t t s
CPR hvisCPR RG

ellers

−

+ + +
⎧ + ⋅ + − ⋅ ⋅ + +
⎪ ≥= ⎨
⎪
⎩

 (5.13) 

 

Det er i midlertidigt flere ulemper ved denne metode. Hvis den teoretiske obligationskurs i en 

given knude er under 100, dvs. CPR sættes til 0, har dette indflydelse på poolfaktoren, og derved 

også konverteringsraterne, i resten af obligations løbetid. Disse er i midlertidigt allerede blevet 

benyttet i prisfastsættelsen, og kan derfor ikke ændres.  

Andre ulemper er, at den teoretiske kurs er udregnet som kursen på den låntagerspecifikke 

obligation83, og at restgælden er den inkonverterbare restgæld. Den egentlige restgæld, er mindre 

end eller lig primo
tRG , da denne ikke er korrigeret for konverteringer. Derfor vil de teoretiske 

kurser blive undervurderet, hvilket vil føre til flere konverteringsrater, som sættes til 0. Dette vil 

i sidste ende medføre højere modelpriser. Den præcise restgæld er stiafhængig, og kan derfor 

ikke bestemmes i et rekombinerende binomialtræ, men kunne tilnærmes på samme måde som 

                                                 
82 Bjarne Astrup Jensen – Rentes regning, (4.17) side 43 
83 Det burde være den teoretiske kurs for den samlede obligationsserie.  
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poolfaktoren. Denne metode er dog også usikker, og af nemheds årsager er den inkonverterbare 

restgæld benyttet.    

5.4. Option adjusted spread (OAS) 

Modelprisen er sjældent lig markedsprisen. OAS er den konstante merrente, som skal tillægges i 

samtlige knuder i rentetræet, som medfører at modelprisen og markedsprisen bliver ens. OAS 

angives som den årlige merrente, dvs. diskonteringsfaktoren mellem perioden t og t t+ Δ , kan 

skrives som: 

 (1 ( ; ; ) ) t
tD y t t t OAS −Δ= + + Δ +i  (5.14) 

 

Hvis det antages at modelprisen, er et udtryk for den konverterbare obligations sande værdi, kan 

OAS betragtes som den præmie investorerne kræver, for f.eks. den negative konveksitet84. Ved 

positiv OAS, undervurderer investorerne obligations værdi, og overvurderer ved negativ OAS. 

Denne fortolkning skal man være forsigtig med, da OAS er afhængig af modellen og 

antagelserne bag. Hvis modelprisen rammer markedsprisen, er OAS lig 0.  

I et effektivt marked, burde OAS være ens for obligationer, med ens karakteristika. Dette er langt 

fra tilfældet empirisk. Der kan være flere grunde til dette. Jakobsen og Svenstrup85, nævner at en 

af årsagerne til forskellige værdier af OAS, kan skyldes konverteringsraterisiko. 

Konverteringsraterisiko, betyder investorerne er usikre omkring sammenhængen mellem 

renteniveau og konverteringsrate.  

5.5. Implementering og resultater 

Prisfastsættelsen er implementeret i VBA til Excel. De prisfastsatte obligationer, er udvalgt så 

der er forskellige kuponrenter, løbetider, realkreditinstitutter og poolfaktorer repræsenteret. 

Yderligere er der både prisfastsat obligationer, som var anvendt i estimationen af konverterings-

modellen, og obligationer som ikke var. I alt er der prisfastsat 11 obligationer. 6 in sample og 5 

out of sample. OAS kan ikke udregnes analytisk, men skal bestemmes numerisk. Til dette er 

Excels Problemløser benyttet. Data til input i prisfastsættelsen er fundet i de tidligere beskrevne 

                                                 
84 Jakobsen og Svenstrup – Sætter investorerne pris på konverteringsraterisiko 
85 Jakobsen og Svenstrup – Sætter investorerne pris på konverteringsraterisiko 
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CK serier, samt i Nordea Analytics. Modellens resultater er yderligere suppleret med OAS fra 

Nordea Analytics, som kommer fra Nordea’s konverteringsmodel. Hvis OAS tolkes, som en 

indikator for hvor god den givne model, er til at estimere konverterbare obligationspriser, kan  

opgavens models OAS, sammenlignes med Nordea’s OAS. Det forventes at Nordea’s 

konverteringsmodel er forholdsvis god og præcis.  

Da databehandlingsarbejdet med CK serierne er rimeligt omfattende, er der kun prisfastsat 

obligationer fra de realkreditinstitutter, som også var repræsenteret i konverteringsmodellens 

datasæt. Resultatet af prisfastsætningen ser ud som følger: 

ISIN Navn Restløbetid 

(år) 

Kupon Markedspris Modelpris %  

afv. 

OAS OAS  

Analytics
DK0009269227 RD 5 01Oct35 25,50 5 % 102,15 107,01 4,76 % 71 33 

DK0002004092 NDA 6 01Oct29 19,25 6 % 107,50 113,37 5,46 % 105 59 

DK0009270233 RD 4 01Oct35 25,50 4 % 95,63 100,11 4,68 % 54 37 

DK0004717550 TOT 3 01Oct25 15,25 3 % 97,55 96,58 -0,99 % -16 -18 

DK0009269573 RD 3 01Oct15 5,50 3 % 100,80 101,55 0,74 % 36 41 

DK0009348286 BRF 6 01Oct19 9,50 6 % 106,50 110,30 3,57 % 120 105 
Tabel 11 - Prisfastsættelsesresultat af in sample obligationer.  

ISIN Navn Restløbetid 

(år) 

Kupon Markedspris Modelpris %  

afv. 

OAS OAS  

Analytics
DK0002003953 NDA 6 01Oct19 9,25 6 % 106,50 110,38 3,64 % 117 118 

DK0002006469 NDA 7 01Oct32 21,75 7 % 109,00 118,57 8,78 % 172 123 

DK0009740219 NYK 7 01Oct19 9,50 7 % 104,20 113,10 8,54 % 298 289 

DK0009763773 NYK 5 01Oct28 18,00 5 % 103,78 107,46 3,54 % 65 13 

DK0009274300 RD 4 01Oct38 27,75 4 % 95,28 99,91 4,86 % 55 38 
Tabel 12 - Prisfastsættelsesresultat af out of sample obligationer. 

Det ses at alle obligationer, på nær én, bliver prisfastsat over markedskursen86. Noget af 

afvigelsen kan forklares med kurs 100 korrektionen, der som sagt undervurderede den teoretiske 

kurs, hvilket medfører højere modelpriser87. Det ses at in sample obligationerne bliver prisfastsat 

mere præcist, i forhold til out of sample obligationerne. Dette er ikke overraskende. På alle 11 

obligationer, er der en klar sammenhæng mellem afvigelse, kuponrente og restløbetid. Jo større 

kuponrente eller restløbetid, jo større er afvigelsen mellem markedspris og modelpris. Mht. til 
                                                 
86Dette skriver Jakobsen og Svenstrup er normalt.  Jakobsen og Svenstrup – Sætter investorerne pris på 
konverteringsraterisiko. 
87 Umiddelbart er det nok begrænset hvor meget af afvigelsen, der kan tilskrives den upræcise kurs 100 
korrektionen. 
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restløbetiden skyldes dette, at prisfastsættelsen er baseres på flere estimater af CPR, jo længere 

restløbetiden er. Mht. kuponrenten, medfører en større kuponrente, at de ordinære ydelser er 

større, hvilket alt andet lige, giver en større cash flow-afvigelse, hvis CPR er estimeret forkert. 

Realkredit Danmarks 4% - 2038, afviger fra dette. Denne obligation har lang restløbetid og er 

out of sample, men modellen rammer stadig rimelig tæt på markedsprisen, i forhold til hvad man 

kunne forvente, med en restløbetid på næsten 28 år. Grunden til dette kan være, at kursen er et 

stykke under pari, og er derfor ikke særlig konverteringstruet. Af den grund minder obligationen 

om en inkonverterbar obligation, og er derfor nemmere at prisfastsætte, da der ikke er så stor 

usikkerhed omkring de fremtidige cash flows. Den anden obligation under kurs pari, Total 

Kredits 3% - 2025, rammer modellen indenfor 1% af markedsprisen. 

Som nævnt bør obligationer med ens karakteristika, have ens OAS i et effektivt marked. Af de 

11 prisfastsatte obligationer er der kun to, som har næsten ens karakteristika, nemlig BRF’s 6% - 

2019 og Nordea’s 6% - 201988. Disse to obligationer har et OAS på 120 hhv. 117, som må siges 

at være rimelig ens.  

Hvis man sammenligner modellens OAS med OAS fra Nordea analytics, er disse værdier for 

flere af obligationerne, overraskende ens. Nykredits 7% - 2019, er en af de obligationer, som 

opgavens model rammer dårligt, med en procentuel afvigelse på 8,5%, og et OAS på næsten 300 

bp. Det er bemærkelsesværdigt at OAS fra Nordea Analytics er 289 bp, dvs. en forskel på kun 9 

bp. Dette indikerer at det ikke kun er opgavens model, som har svært ved at ramme prisen på 

denne obligation. Det ses yderligere at Total Kredits 3% - 2025, også har negativ OAS hos 

Nordea. Denne obligation er den eneste, som har negativ OAS hos Nordea.  

5.6. Kursfølsomhed 

Det er tidligere vist, at opgavens konverteringsmodel, opfanger de forventede sammenhænge 

med de forklarende variable, som f.eks. stigende konverteringsrate ved stigende 

nettonutidsgevinst. I dette afsnit er kursfølsomheden på to konverterbare obligationer illustreret. 

Først undersøges kursfølsomheden overfor renteændringer, og derefter overfor 

volatilitetsændringer. 

                                                 
88 Den eneste forskel er at BRF’s obligation har én termin mere end Nordea’s. 
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5.6.1. Rentefølsomhed 

I det følgende er swapkurven, parallelforskudt op og ned, i intervaller af 25 bp. De nye 

rentetræer, bliver derefter benyttet til at bestemme obligationskursen. Ved rentefald, er det 

forventet at kursen stiger, og omvendt falder, ved en rentestigning.  

I eksemplet er Realkredit Danmarks 5% - 2035 obligationsserie benyttet. 1. april 2010, har denne 

serie, 25,5 års restløbetid, en samlet poolfaktor på knapt 30%, og en model kurs tæt på 100: 
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Figur 24 - Rente/kurs kurve for RD 5%-2035. Kilde: Egen tilvirkning. 

Den inkonverterbare obligationskurs, er fundet ved at tilbagediskontere den ordinære 

ydelsesrække til valørdagen, d. 9. april 2010, og derefter fratrække de vedhængende renter. Til 

tilbagediskonteringen er de parallelforskudte swapkurver benyttet. 

Det ses som forventet, at ved rentefald stiger kursen, både på den inkonverterbare og den 

konverterbare obligation. Man kan svagt ane at rente/kurs kurven for den inkonverterbare 

obligation, er konveks.. Den konverterbare obligations rente/kurs kurve ligger for alle 

renteforskydninger, under den inkonverterbare kurve. Kurven er konkav, og flader derfor ud ved 

store rentefald, da obligationen bliver mere konverteringstruet, og derved er mindre attraktiv for 

investorer. Dette er den såkaldte negative konveksitet. Det ses yderligere, at jo højere renten er, 

jo mindre er kursforskellen mellem den konverterbare og inkonverterbare obligation, da 
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optionselementet på den konverterbare obligation, bliver mindre og mindre værd, ved 

rentestigninger. Ved meget store rentestigninger, vil den inkonverterbare og konverterbare kurs, 

være stort set sammenfaldende. Dette er i overensstemmelse med det teoretiske rente/kurs plot i 

figur 4. 

Opgavens model fanger ikke, at kursen kan begynde at falde for faldende renter, ved høje 

kurser89. Dette er den såkaldte negative varighed. Det er ikke muligt at plotte rente/kurs kurven 

for større rentefald end 125 bp, da swapkurvens nulkuponrente, mellem tid 0-0,25, er på lige 

over 1,25%. Dvs. hvis swapkurven forskydes nedad, med mere end 125 bp, vil der optræde 

negative renter.  

5.6.2. Volatilitetsfølsomhed 

I det følgende er obligationskursens følsomhed overfor rentevolatiliteten illustreret. Kurserne er 

fundet ved at parallelforskyde volatilitetskurven hhv. op og ned, i intervaller af 150 bp, og 

derefter benytte de nye rentetræer i prisfastsættelsen90.  

I eksemplet er Realkredit Danmarks 4% - 2035 obligationsserie benyttet. 1. april 2010, har denne 

serie, 25,5 års restløbetid, en samlet poolfaktor på knapt 53 %, og en model kurs på lidt over 

100: 

                                                 
89 I hvert fald ikke for denne obligation. 
90 Det har kun været muligt at forskyde volatilitetskurven opad med 150 bp. Newton Raphsons metode til løsning af 
to ligninger med to ubekendte, konvergerer ikke, når volatiliteten forskydes opad med mere end 150 bp. Dette er 
ikke generelt, men er nok grundet denne opgaves implementering. Dette burde ikke have nogen indflydelse på 
fortolkningen, af volatilitetsfølsomheden. 
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Figur 25 - Volatilitets/kurs kurve for RD4%-2035. 

Det ses, at den inkonverterbare kurs, er uafhængig af rentevolatiliteten, og er altså kun afhængig 

af swapkurven. Den konverterbare obligationskurs stiger, når rentevolatiliteten falder. Som sagt 

kan en konverterbar obligation, opfattes som en lang position i den tilsvarende inkonverterbare 

obligation, samt en kort position i en call option, på den inkonverterbare obligation. Når 

rentevolatiliteten falder, bliver optionen mindre værd. Da den inkonverterbare obligation er 

uafhængig af rentevolatiliteten, vil kursen på den konverterbare obligation stige, og nærme sig 

kursen for den inkonverterbare obligation, ved volatilitetsfald. Det ses, at den inkonverterbare og 

den konverterbare kurs ikke bliver ens. Med den givne swapkurve, vil en rentevolatilitet på 0, 

ikke gøre optionen værdiløs, da swapkurvens niveau er lavt nok i sig selv, til at der kommer 

konverteringer. Derfor vil den konverterbare og den inkonverterbare kurs ikke blive ens.  

Ved meget høje renter (som resulterer i ingen konverteringer) og ingen rentevolatilitet (som 

resulterer i, at der ingen udvikling er i den korte rente), bliver optionselementet værdiløst, og 

derved bliver den konverterbare og inkonverterbare kurs ens. 

5.7. Delkonklusion 

Det blev i dette kapitel vist, hvordan en konverterbar obligation kan prisfastsættes, vha. den 

tidligere bestemte rentestruktur og konverteringsmodel.  
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Resultatet af prisfastsættelsen var meget rimelig, hvis man tager konverteringsmodellens 

forholdsvist lave forklaringsgrad, i betragtning. Modellen havde svært ved at ramme obligationer 

med høj kuponrente, og obligationer med lang restløbetid. Dette var ikke overraskende. 

Yderligere blev det klart, at modellen ikke ramte out of sample obligationer, ligeså godt som in 

sample obligationer.  

De estimerede OAS værdier viste, at modellen som oftest ikke rammer meget mere ved siden af, 

end Nordea’s prisfastsættelsesmodel. Man skal i midlertidigt være varsom med, at sammenligne 

OAS på tværs af modeller, da OAS er modelafhængig, og det vides ikke om Nordea bruger 

samme model, som i denne opgave.  

Yderligere blev sammenhængen mellem renteniveauet og kursen, samt mellem 

volatilitetsniveauet og kursen, illustreret. Det blev vist at den inkonverterbare obligation, har en 

konveks rente/kurs kurve, hvor den konverterbare obligation ved lave renter, havde en konkav 

rente/kurs kurve, som ligger under den inkonverterbare kurve. Det blev yderligere vist, at hvis 

rentevolatiliteten falder, vil kursen på den konverterbare obligation stige, da optionselementets 

værdi falder.  

Prisfastsættelsesmodellen vil i det følgende, blive anvendt til at estimere risikonøgletal for 

konverterbare obligationer, ved parallelforskydning af rente- og volatilitetskurven.  
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6. Risikonøgletal 

Vurdering og styring af obligationsporteføljers risici, er noget, der i praksis, er af stor betydning. 

I det følgende undersøges obligationers kursfølsomhed, mht. til ændringer i renten og 

volatiliteten. Der gennemgås tre nøgletal, til beskrivelse af obligationers følsomhed. De to første 

tager udgangspunkt i renten, og det sidste, i volatiliteten. Disse nøgletal kan, pga. de stokastiske 

cash flows, ikke bestemmes analytisk, men skal estimeres vha. prisfastsættelsesmodellen, hvilket 

medfører at nøgletallene er modelafhængige.  

6.1. Varighed  

Et ofte anvendt nøgletal til beskrivelse af kursfølsomheden over for renteændringer, er 

varighedsbegrebet. Varigheden bliver sammen med kurser og effektive renter, offentliggjort i 

OMX’s kurslister.  Varigheden tager udgangspunkt i obligationens effektive rente, der kan 

bestemmes ud fra nedenstående sammenhæng91: 
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Hvor ( )0NV R  er obligationens kurs, som funktion af den effektive rente, R , og tY  er 

obligationens ydelsesrække. Ved differentiering af (6.1) mht. den effektive rente, fås følgende: 
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Det sidste led i (6.2), kaldes Macauley-varigheden, 0V . Macauley-varigheden er givet som: 

 

                                                 
91 Bjarne Astrup Jensen – Rentes regning 
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Macauley-varigheden kan fortolkes som elasticiteten af obligationens kurs, mht. ændringer i den 

effektive rente, R . Macauley-varigheden beskriver den procentvise ændring i obligationskursen, 

ved en ændring den effektive rente R  på 1 pct. point. 

En anden fortolkning af varigheden er, at den udtrykker den gennemsnitlige restløbetid i år. Dvs. 

den tid en investor i gennemsnit, skal holde sin obligation, før investeringen er tilbagebetalt, altså 

når de modtagne ydelser svarer til det investerede beløb92. Varigheden er altså en slags 

immuniseringshorisont.  

En anden måde at udtrykke Macauley-varigheden på, er ud fra nedenstående sammenhæng:  
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Det ses, at Macauley-varigheden kan fortolkes, som et vægtet gennemsnit af hvert enkelt 

betalingstidspunkt. Vægtene angiver, hvor stor en del, af hver betalings nutidsværdi, udgør af 

obligationens samlede nutidsværdi.  

Når tiden går, og obligationens restløbetid mindskes, vil varigheden falde. Når obligationen er 

færdigamortiseret, er varigheden 0. Mellem to betalingstidspunkter, vil tæller og nævner i (6.4), 

falde relativt lige meget, dvs. vægtene, tw , er uændret. Dvs. faldet i varigheden mellem to 

betalingstidspunkter, er udelukkende grundet ændringen i t. Når en betaling falder, genberegnes 

vægtene, varigheden stiger instantant, og falder derefter som tiden går, frem til næste 

betalingstidspunkt.  

Vha. (6.2) kan kursen på en obligation, ved en ændring i den effektive rente, approksimeres 

lineært på følgende måde: 

                                                 
92 Københavns Fondsbørs 2000 – Retningslinjer for beregning af effektive renter m.v.  
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Prisen som funktion af den effektive rente, er en strengt aftagende konveks funktion. Derfor vil 

den lineære approksimation af obligationens kurs i (6.5), undervurdere kursen ved ændringer i 

den effektive rente.  

Ovenstående varighedsbegreb, er med antagelse af at ydelsesrækken er kendt på tid 0. På en 

konverterbar obligation, er ydelsesrækken, pga. konverteringsretten, stokastisk. Varigheden skal 

dermed bestemmes på en anden måde. I OMX Den Nordiske Børs kurslister, anvendes 

Macauley-varigheden, til bestemmelse af konverterbare obligationers varighed. Til bestemmelse 

af varigheden (og den effektive rente), benyttes den inkonverterbare ydelsesrække. Herved bliver 

der ikke taget højde for obligationernes optionselement. Dvs. varigheden, såvel som den 

effektive rente, kun er korrekt, hvis der ingen fremtidige konverteringer finder sted, i den 

pågældende obligationsserie.  

I stedet kan den optionsjusterede kronevarighed anvendes, som et mål for varigheden på 

konverterbare obligationer. Denne varighed angiver den absolutte prisændring i kroner, ved en 

parallelforskydning af swapkurven. Den optionsjusterede kronevarighed er givet som93: 
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Hvor ( )0NV y−Δ beskriver den teoretiske kurs på obligationen, ved en parallel nedad forskydning 

af swapkurven på −Δ  bp, fundet vha. opgavens prisfastsættelsesmodel. Den optionsjusterede 

kronevarighed er ikke entydigt bestemt, da størrelsen i høj grad afhænger af 

prisfastsættelsesmodellens opbygning og antagelser.   

                                                 
93 Nordea Analytics. I Nordea Analytics hedder denne størrelse, BPV (Basis Point Value). 
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Varigheden for inkonverterbare obligationer er positiv, og dette er som oftest også tilfældet for 

konverterbare obligationer. Kun i de tilfælde hvor kursen falder ved rentefald, vil varigheden 

blive negativ.  

6.2. Konveksitet  

I kursapproksimationen kan varigheden kun benyttes ved små renteændringer, da 

approksimationen ellers bliver for upræcis. Ved indførelse af størrelsen, konveksitet, kan 

kursapproksimationen forbedres. Hvor varigheden var et mål for hældningen på rente/kurs 

kurven, er konveksiteten et mål for kurvens krumning. Dvs. konveksiteten er den anden afledte 

til (6.1): 
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Det sidste led i (6.7), er obligationens konveksitet. På tilsvarende måde, som ved omskrivning af 

Macauley-varigheden, kan konveksiteten bestemmes ud fra nedenstående ligning: 
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Hvor,   
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Dvs. konveksiteten er et udtryk for, hvor meget varigheden ændrer sig, ved en ændring i den 

effektive rente. Det ses ud fra (6.8), at konveksiteten består af en sum af to størrelser, hvoraf den 

første er Macauley-varigheden.  
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Ud fra (6.8), kan prisen ved en renteændring tilnærmes vha. en anden ordens Taylor 

approksimation. Det antages igen, at prisen som funktion af den effektive rente, er en strengt 

aftagende konveks funktion. Inddragelsen af konveksiteten medfører at kursen nu overvurderes, 

ved en stigning i den effektive rente, og modsat undervurderes, ved et fald i den effektive rente. 

Konveksiteten forbedrer tilnærmelsen væsentligt, specielt i tilfælde af større renteændringer.  

Konveksiteten er hermed defineret for en inkonverterbar obligation. Konveksiteten for en 

konverterbar obligation, bestemmes som den optionsjusterede konveksitet94: 
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Igen bestemmes priserne på obligationerne ved at parallelforskyde swapkurven, og derefter 

beregne obligationskursen ud fra opgavens prisfastsættelsesmodel. 

For inkonverterbare obligationer er konveksiteten positiv. Dvs. prisstigningen ved et rentefald 

større end prisfaldet ved en rentestigning.  

6.3. Vega 

En anden måde at vurdere en obligation på, er ved at bestemme dens følsomhed overfor 

ændringer i rentevolatiliteten. Dette gøres vha. nøgletallet vega. 

Volatilitetsfølsomheden, er også kendt fra optionsteori, hvor en øget volatilitet på det 

underliggende aktiv, alt andet lige, øger optionsværdien. Det samme gør sig gældende for 

konverterbare obligationer. Som nævnt kan værdien på en konverterbar obligation, opsplittes i 

værdien af en inkonverterbar obligation, fratrukket værdien af en call option, med den 

inkonverterbare obligation, som underliggende aktiv. Når rentevolatiliteten øges, vil det øge 

værdien af optionen, hvilket vil mindske værdien af den konverterbare obligation.  

 

Da obligationskursen, som funktion af rentevolatiliteten, ikke kan opskrives eksplicit, skal vega, 

som ved den optionsjusterede varighed og konveksitet, approksimeres numerisk, vha. den 

opstillede prisfastsættelses model95: 

                                                 
94 Nordea Analytics. I Nordea Analytics hedder denne størrelse CVX. 
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Hvor ( )0NV σ−Δ  er den teoretiske kurs på den konverterbare obligationen, ved en parallel nedad 

forskydning af rentevolatilitetskurven med −Δ  bp, fundet vha. opgavens prisfastsættelsesmodel. 

6.4. Implementering og resultater 

Den optionsjusterede varighed og konveksitet, er fundet ved at parallelforskyde swapkurven med 

30 bp hhv. op og ned. 30 bp er valgt, da Nordea Analytics også benytter dette. Vega er fundet 

ved at parallelforskyde volatilitetskurven med 100 bp hhv. op og ned. 100 bp er igen valgt, da 

Nordea Analytics benytter dette. De estimerede optionsjusterede nøgletal, samt nøgletal fra 

Nordea Analytics, er estimeret til følgende: 

ISIN Navn OAV OAV Analytics OAK OAK Analytics Vega Vega Analytics 

DK0009269227 RD 5 01Oct35 6,11 3,94 -2,60 -3,98 0,33 0,29 

DK0002004092 NDA 6 01Oct29 5,84 2,62 -0,05 -2,64 0,10 0,18 

DK0009270233 RD 4 01Oct35 8,47 7,00 -0,14 -1,14 0,26 0,26 

DK0004717550 TOT 3 01Oct25 6,17 5,91 0,33 -0,33 0,04 0,09 

DK0009269573 RD 3 01Oct15 2,07 2,11 -0,06 -0,12 0,003 0,01 

DK0009348286 BRF 6 01Oct19 3,22 2,52 0,10 -0,65 0,01 0,03 
Tabel 13 - Risikonøgletal for in sample obligationer 

ISIN Navn OAV OAV Analytics OAK OAK Analytics Vega Vega Analytics 

DK0002003953 NDA 6 01Oct19 3,28 2,88 0,12 -0,51 0,01 0,02 

DK0002006469 NDA 7 01Oct32 6,02 2,56 0,16 -2,34 0,09 0,18 

DK0009740219 NYK 7 01Oct19 3,18 2,82 0,12 -0,32 0,002 0,01 

DK0009763773 NYK 5 01Oct28 4,42 1,90 -2,73 -3,15 0,20 0,17 

DK0009274300 RD 4 01Oct38 8,59 7,15 -7,09 -1,21 0,26 0,26 
Tabel 14 - Risikonøgletal for out of sample obligationer 

Varigheden er et mål for hvor meget obligationskursen ændrer sig, ved ændringer i renten. I 

langt de fleste tilfælde vil varigheden være positiv, dvs. hældningen på rente/kurs kurven er 

negativ, og et rentefald vil betyde at kursen stiger. På en inkonverterbar obligation er varigheden 

altid positiv. Negativ varighed optræder, når kursen på en konverterbar obligation bliver så høj, 

at kursen falder, ved yderligere rentefald. Dette kan ske ved høje kurser, hvor obligationen bliver 
                                                                                                                                                             
95 Nordea Analytics 
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meget konverteringstruet. Fra ovenstående ses det, at alle optionsjusterede varigheder, både fra 

Nordea Analytics og fra opgavens model, er positive, hvilket vil sige, at ved den givne kurs, vil 

det forventes at et rentefald, vil resultere i en kursstigning.   

Hvis man sammenligner varigheder på obligationer med samme kuponrente, må det forventes at 

længere restløbetid, resulterer i højere varighed. Dette er også tilfældet for de estimerede 

varigheder.  

Konveksiteten er et mål for, hvor meget og hvordan rente/kurs kurven krummer. Ved positiv 

konveksitet er kurven konveks, og ved negative konveksiteter, er kurven konkav. En 

inkonverterbar obligation, vil altid have positiv konveksitet, hvilket figur 24 var et eksempel på. 

Dvs. et rentefald vil medføre en højere kursstigning, end kursfaldet ved en tilsvarende 

rentestigning. For en konverterbar obligation, vil kurven for kurser omkring pari være konkav, 

dvs. obligationen har negativ konveksitet96. At rente/kurs kurven er konkav, for en konverterbar 

obligation, blev ligeledes illustreret i figur 24. Alle de estimerede konveksiteter er ikke negative, 

som de formentlig burde være. For Total Kredits 3% - 2025, kan dette forklares med, at kursen 

er et stykke under pari, og derfor er obligationen ikke er særlig konverteringstruet, og derfor 

opfører kursen sig, som på en inkonverterbar obligation. Dette kan i midlertidigt ikke forklare de 

andre obligationer med positiv konveksitet, da disse har ret høj kurser, nogle endda langt over 

pari. De positive konveksiteter, må derfor forklares med, at opgavens model giver for lave 

konverteringsrater, ved rentefald. De fleste positive konveksiteter ligger tæt på 0, hvilket vil sige 

at rente/kurs kurven næsten er lineær. 

Vega er et mål for den negative hældning på volatilitets/kurs kurven. Som det tidligere blev 

illustreret i figur 25, stiger kursen på en konverterbar obligation, når rentevolatiliteten falder, 

dvs. kurven har negativ hældning, og altså positiv vega. Det ses at de estimerede vega værdier, 

alle er positive, som det måtte forventes, for konverterbare obligationer. Det ses yderligere, at 

ved stigende restløbetid, stiger vega.  

Hvis man sammenligner de i opgaven estimerede nøgletal med Nordea Analytics’ nøgletal, er 

disse ikke helt ens. Både varighed og vega, har alle samme fortegn, men det er lidt varierende 

hvor tæt opgavens nøgletal er på Nordea Analytics’ nøgletal. Som tidligere nævnt, er alle Nordea 

                                                 
96 Ved lave kurser, vil den konverterbare obligation ligne den inkonverterbare da den ikke er konverteringstruet, og 
kan derfor godt have positiv konveksitet. 



 

 

 98  

Analytics’ konveksiteter negative, hvilket også burde være tilfældet med de fleste af opgavens 

konveksiteter.  

Som ved sammenligning af OAS tidligere, har modelvalget betydning for nøgletallene, og disse 

kan derfor ikke direkte sammenligne på tværs af modeller. 

6.5. Delkonklusion 

Det blev i dette kapitel vist, hvordan nøgletal for kursfølsomheden på for konverterbare 

obligationer, kan estimeres. Da en konverterbar obligations cash flow er stokatisk, kan analytiske 

formler ikke benyttes, og der skal i stedet bruges optionsjusterede nøgletal.  

Kursfølsomheden overfor rente og volatilitets ændringer blev estimeret. Varigheden blev 

estimeret til at være positiv for alle obligationerne, hvilket også var forventet, da negativ 

varighed sjældent forekommer. Det var forventet at negativ varighed kunne opstå, ved de 

obligationer, som havde en kurs langt over pari, da disse er meget konverteringstruet. 

For kurser omkring og over pari, er det normalt at konveksiteten på konverterbare obligationer, 

er negativ. Dette var ikke tilfældet, for alle obligationerne, da flere af konveksitetsestimaterne 

var positive, på trods af høje kurser.  

Desuden blev kursfølsomheden overfor ændringer i rentevolatilitetskurven estimeret, i form af 

nøgletallet, vega. Alle de estimerede vega værdier var positive, hvilket også var forventeligt, da 

en stigning i volatiliteten, alt andet lige, vil føre til at optionselementet mister værdi, og derfor 

stiger kursen på den konverterbare obligation.  

Yderligere, blev de estimerede nøgletal, sammenlignet med de tilsvarende nøgletal fra Nordea 

Analytics. Resultatet af sammenligningen var blandet, både mht. fortegn og størrelse af 

nøgletallene. Man skal i midlertidigt være varsom med denne sammenligning, da nøgletallene er 

modelafhængig, og Nordea Analytics formentlig benytter en anden model.  
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7. Konklusion 

Det er i denne opgave forsøgt at opstille og teste en prisfastsættelsesmodel for danske 

fastforrentede konverterbare realkreditobligationer, på baggrund af empirisk data. Yderligere er 

det forsøgt at estimere nøgletal for kursfølsomheden på konverterbare obligationer. I det 

følgende, vil det opgavens resultater blive opsummeret. 

En nulkuponrentestruktur blev estimeret på baggrund af 16 danske renteswaps, med løbetider fra 

½-30 år. Swapkurven blev estimeret vha. Nelson Siegels funktion, hvor parametrene, blev 

estimeret ved mindste kvadraters metode. Nelson Siegels funktion blev valgt, da denne kunne 

estimere stort set alle former af rentekurven, som f.eks. pukler og S-form. Resultatet viste at 

nulkuponrenten, som funktion af tiden, var en konkav funktion, med stigende renter til omkring 

20 år, og derefter var renten aftagende med løbetiden. Afvigelserne mellem teoretiske og 

markedspriser lå alle indenfor 0,34%± .  

Swapkurven blev derefter benyttet til at beskrive den mulige udvikling i den korte rente. Til dette 

blev BDT modellen anvendt. BDT modellen blev anvendt, da denne kan fitte både den gældende 

nulkuponrente- og volatilitetsstruktur. Derudover er BDT modellen en ofte benyttet model, på 

det danske obligationsmarked. BDT modellen blev diskretiseret og implementeret i et 

rekombinerende binomialtræ. Det blev vist at BDT modellens rentetræ, var meget 

beregningstungt at bestemme, og derfor blev forward algoritmen anvendt. Rentetræet blev 

volatilitetskalibreret efter markedspriser på danske swaptioner.  

Det viste sig efter kalibreringen, at det især på swaptioner med kort løbetid, var svært at ramme 

markedsprisen. Den totale gennemsnitafvigelse, med og uden de tre korteste swaptioner, var på 

hhv. 3,9% og 2,7%. 

Det var forventet at volatiliteten på nulkuponrenterne, var aftagende med løbetiden, hvilket også 

viste sig at holde stik.  

Problemet med BDT modellen er, at den mangler ægte mean reversion, hvilket tydeligt kunne 

ses i det bestemte rentetræ, da mange renter var urealistisk høje. Til gengæld er det i BDT 

modellen antaget, at de korte renter er lognormalfordelte, dvs. at der ikke forekommer negative 

renter.  
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Da låntagerne har semirationel konverteringsadfærd, måtte konverteringsraten beskrives ud fra 

nogle observerbare variable. Det blev vist, at ved opdeling af låntagerne, i mere homogene 

grupper, kan konverteringsraten estimeres mere præcist, da låntagerne har forskellig 

konverteringsadfærd, bl.a. pga. varierende skattesatser og konverteringsomkostninger.  

Konverteringsrater bliver ikke offentliggjort på låntagergruppe niveau. Der blev derfor 

introduceret og anvendt mikstur estimation, da estimation vha. estimerede låntagergruppe 

konverteringsrater, måtte anses for at være for upræcis, pga. straksindfrielser og vandringer 

mellem låntagergrupper.   

Da låntagerne ikke kan optage lån til swaprenten, blev der estimeret et konstant 

refinansieringsspænd, på 82,7 bp. Dermed blev det antaget at spændet hverken afhang af tid eller 

renteniveau. Spændet blev tillagt de historiske nulkuponrenter, som blev benyttet til at finde 

historiske nettonutidsgevinster.  

Først blev en konverteringsmodel opstillet, uden opdeling af låntagerne. Dette gav en 

forklaringsgrad på knapt 30%. Derefter blev en model opstillet, hvor låntagerne blev inddelt i 

privat og andet. Denne model var en smule bedre, da forklaringsgraden steg til 33%. Til sidst 

blev låntagerne opdelt i tre restgældsgrupper, hvilket gav den højeste forklaringsgrad, på næsten 

41%. Fortolkningen af parameterestimaterne, var rimeligt gode. Dog var der enkelte parametre, 

hvor enten fortegn eller indbyrdes størrelsesforhold, ikke var som forventet. Yderligere viste det 

sig, at modellen hverken kunne ramme de høje konverteringsrater, eller konverteringsrater på 0. 

Dette var en stor begrænsning i modellen.  

Afhængigheden mellem tre forklarende variable og modellens konverteringsrate, blev illustreret. 

Det viste sig, som forventet, at konverteringsraten afhang positivt af både konverteringsgevinsten 

og poolfaktoren. Konverteringsratens sammenhæng med den relative restløbetid, blev vist at 

være overvejende negativ, hvilket også var forventningen.   

Prisfastsættelsen, af en konverterbar obligation, benyttede det bestemte rentetræ og den 

estimerede konverteringsmodel. Det blev vist at en konverterbar obligation, kunne opdeles i 

låntagerspecifikke obligationer. Disse blev prisfastsat uafhængigt af hinanden, og derefter vægtet 

sammen, i forhold til hver enkelt låntagergruppes restgældsandel.  



 

 

 101  

Ved prisfastsættelsen, blev først konverteringsgevinsten og den relative restløbetid, fastlagt i alle 

binomialtræets knuder. Det blev vist at disse kunne bestemmes rimelig enkelt, da de ikke afhang 

af andre af de forklarende variable. Til bestemmelse af de fremtidige konverteringsgevinster, 

blev refinansieringsspændet, modsat de historiske konverteringsgevinster, tillagt de korte renter, 

i hver af binomialtræets knuder.  

Poolfaktoren og konverteringsraten blev bestemt samtidig, da disse er indbyrdes afhængige. Da 

poolfaktoren er stiafhængig, kan denne derfor ikke umiddelbart fastlægges i et rekombinerende 

binomialtræ. Der blev derfor introduceret en metode til at tilnærme poolfaktorens udvikling i et 

rekombinerende binomialtræ, så poolfaktoren afhang af de risikoneutrale sandsynligheder, samt 

konverteringsraten og poolfaktoren fra den foregående periode. Dette var en begrænsning i 

modellen, men nødvendig, da prisfastsættelsen ellers måtte foretages i et stiafhængigt 

binomialtræ, med uønskeligt mange slutknuder. 

Det blev vist at cash flowet, på den låntagerspecifikke obligation, kunne opdeles i to dele: 

Obligationens værdi hvis alle låntagere konverterer, og værdien hvis ingen konverterer. Derefter 

blev de forventede cash flow tilbagediskonteret, til valørdagen, vha. rentetræet.  

Låntagerne konverterer kun, hvis obligationskursen er over pari, derfor skulle der i modellen 

korrigeres for, at når kursen er under pari, er konverteringsraten altid 0. I modellen blev der taget 

højde for dette, ved at sætte konverteringsraten til 0, hvis den teoretiske obligationskurs, var 

under 100.  

Herefter blev prisfastsættelsesmodellen anvendt til at prisfastsætte 11 konverterbare obligationer, 

heraf 6 obligationer in sample, og 5 obligationer out of sample. Under betragtning af, at 

konverteringsmodellens forklaringsgrad var på kun 41%, var resultatet af prisfastsættelsen 

acceptabel. Det viste sig også at in sample obligationer, blev bedre prisfastsat end out of sample 

obligationer. Generelt var billedet, at for stigende restløbetid og kupon rente, var afvigelsen 

større mellem markedspris og modelpris. 

Desuden blev det i modellen estimerede OAS, sammenlignet med OAS fra Nordea Analytics. 

Sammenligningen viste at OAS værdierne, var forholdsvist ens for de fleste obligationer, hvilket, 

for høje værdier af OAS, indikerede at nogle obligationer, generelt var svære at prisfastsætte. 
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Det blev illustreret hvordan kursen på to af de prisfastsatte obligationer, afhang af hhv. 

renteniveauet og rentevolatiliteten. Det blev vist, at den konverterbare obligations følsomhed 

overfor skift i rentekurven eller volatilitetskurven, var som forventet. Ved en rentestigning faldt 

kursen, og ved volatilitetsfald, steg kursen, da optionselementet i den konverterbare obligation, 

mistede værdi.  

Endelig blev der introduceret optionsjusterede nøgletal, for konverterbare obligationer. De 

analytiske formler for obligationers varighed og konveksitet, blev vist. Disse kunne i midlertidigt 

ikke benyttes for konverterbare obligationer, da disse har stokastiske cash flows. Den 

optionsjusterede varighed, konveksitet og vega blev derfor introduceret og estimeret, vha. 

opgavens prisfastsættelsesmodel. De estimerede nøgletal viste, at modellen især havde 

problemer med, at rente/kurs kurven, for den konverterbare obligation, ikke i alle tilfælde var 

konkav. Dette burde den i teorien være, for kurser omkring og over pari. Samtlige estimerede 

varigheder og vega’er var positive. Yderligere blev det i prisfastsættelsen vist, at ved 

volatilitetsfald, vil kursen på den konverterbare obligation, stige. Derfor var det forventet at 

vega, måtte være positiv, hvilket også var tilfældet. De tre nøgletal, blev sammenlignet med de 

tilsvarende nøgletal, fra Nordea Analytics, med blandet succes, både mht. til fortegn og relativ 

størrelse.  

Det kan konkluderes, at det var muligt at opstille en acceptabel prisfastsættelsesmodel til danske 

fastforrentede konverterbare obligationer. Modellen opfangede de væsentligste dynamikker, 

såsom sammenhængen mellem de forklarende variable og konverteringsraten, samt rente/kurs 

sammenhængen.  
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Bilag 

På vedlagte CD-ROM ligger de i opgaven anvendte Excel filer inkl. VBA kode: 

• Nelson_Siegel_swapkurve.xls – Indeholder estimationen af swapkurven. 

• BDT_rentetræ.xls – Indeholder bestemmelsen af BDT-rentetræet. 

• Samlede_omkostninger.xls – Indeholder bestemmelsen af konverteringsomkostninger. 

• Samlet_data.xls – Indeholder datasættet som blev anvendt til estimationen af 

konverteringsmodellen. 

• Refinansieringsspænd.xls – Indeholder bestemmelsen af refinansieringsspændet. 

• Konverteringsmodel.xls – Indeholder estimationen af konverteringsmodellen. 

• Prisfastsættelsesmodel_risikonøgletal.xls – Indeholder prisfastsættelsesmodellen, 

estimationen af risikonøgletal samt følsomhedskurver. 


