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Abstract

Through empirical analysis, this master thesis has examined the impact of
transparency on the US corporate bond market. The findings of this thesis in-
dicate that transparency leads to an immediate 10 basis points (bps) decrease
in liquidity premiums for transparent corporate bonds. Over time, an additional
10 bps decrease in liquidity premiums for transparent bonds is found. Despite
this decrease, it is found that during the global financial crisis liquidity premiums
increases by up to 20 bps for transparent bonds. This means that transparency
can lead to decreasing liquidity premiums. However, it cannot prevent the neg-
ative effect of a global crisis altogether. Lastly, this thesis finds that trades in
bonds, which are not disseminated to the public, have up to 40 bps lower liquid-
ity premiums than disseminated trades. This discovery applies from 2005 and
onwards and indicates that non-disseminated trades are carried out with some
sort of advantage.

The empirical analysis is conducted using all over-the-counter (OTC) cor-
porate bond transactions in the secondary market from July 2002 to December
2010. Only bonds with credit ratings above B- are analysed. The transactions are
reported by all brokers to the Financial Industry Regulatory Authority (FINRA)
through the Trade Reporting and Compliance Engine (TRACE) system. Since
transaction costs can be seen as a measure of liquidity premiums, these are esti-
mated by use of an econometric model. The model estimates transaction costs by
use of ordinary least squares (OLS) and weighted least squares (WLS) methods.
To support the conclusions from the transaction cost estimation, we estimate liq-
uidity premiums using an alternative econometric model. This model regresses
the yield spread of corporate bonds and an interpolated swap curve. The results
are assesed to be robust by relaxing some of the assumptions on which the models
are based.

Based on the methods and results in this thesis, it is concluded that trans-
parency has an impact on liquidity premiums in the US corporate bond market.
In an working paper, the European Central Bank (ECB) suggests that post-trade
transparency might not lead to decreasing liquidity premiums in the European
corporate bond market due to tougher competition and lower diversification than
in the US corporate bond market. However, based on the empirical work of this
thesis, it seems the ECB might have underestimated the benefits of post-trade
transparency.
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Kapitel 1

Indledning

De senere års finanskrise og den efterfølgende statsgældskrise har gjort lånemu-
lighederne for traditionelle banklån for ikke-finansielle virksomheder vanskeligere.
Finanskrisen, og det deraf følgende pres på adskillige banker for at reducere udlån,
har gjort det naturligt for en del virksomheder at overveje, muligheden for at ud-
stede obligationer som et nyttigt supplement til de allerede eksisterende finansie-
ringskilder (Galbo og Rosenbaum (2013)). Før finanskrisen var det primært større
danske virksomheder som Carlsberg A/S, AP Møller Mærsk og DONG Energy,
som gjorde brug af denne finansieringskilde (Galbo og Rosenbaum (2013)). Tal
fra Danmarks Nationalbanks Statistikbank1 viser, at siden august 2008 og frem
til og med juni 2013 er ikke-finansielle virksomheders gældsudstedelse steget fra
96 mia. kr. til 174 mia. kr., altså en stigning på 81 pct. siden begyndelsen af
finanskrisen i Danmark. Udstedelserne sker primært i udenlandske valutaer som
eksempelvis euro, dollar eller pund. Valget af udenlandsk valuta kan skyldes,
at obligationerne skal appellere til en bredere investorkreds og dermed skabe en
større efterspørgsel af den givne obligation. Den øgede efterspørgsel kan være
medvirkende til at sænke finansieringsomkostningerne som følge af at den effek-
tive rente, som udstederen skal betale kreditorerne, bliver mindre. Udstedelse i
anden valuta end danske kroner kan også skyldes, at virksomheden har behov for
adgang til udenlandsk valuta. Virksomhedernes stigende interesse for obligations-
udstedelser gælder også det øvrige europæiske marked. De sidste fire år er den
samlede udestående mængde af erhvervsobligationer steget med 100 mia. euro2.

En konsekvens af at flere virksomheder, og i særdeleshed mindre virksomheder,
udsteder obligationer er, at kreditorernes viden omkring den enkelte virksomhed
kan være begrænset. Derfor kan de udstedte obligationer ende med at blive obliga-
tioner, som ikke handles særlig ofte, hvilket kan betyde, at forskellen i udbuds- og

1http://nationalbanken.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1366
2http://investor.borsen.dk/artikel/1/260810/ustoppelig_vaekst_-

_100_mia_euro_paa_fire_aar.html/?utm_source=relatedright
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2 Kapitel 1. Indledning

efterspørgselsprisen bliver stor. Forskellen i udbuds- og efterspørgselsprisen kom-
mer som følge af usikkerheden omkring omsætteligheden af obligationen. Hvis en
obligation ikke handles særlig ofte, vil investoren tage sig betalt for at påtage sig
risikoen for, at han ikke kan sælge obligationen på det tidspunkt, han ønsker uden
et markant prisnedslag (Jong og Rindi (2011)). Obligationer som ikke handles
særlig hyppigt har en lav omsættelighed. Dette fænomen kaldes likviditetsrisiko.

1.1 Motivation

I denne afhandling ønsker vi at give læseren en bred, men samtidig specifik forstå-
else af den likviditetsrisiko, som opstår, når erhvervsobligationer handles på det
sekundære marked i USA. Som nævnt er udstedelse af erhvervsobligationer i frem-
gang både i Danmark og i resten af Europa. Hverken i Danmark eller i det øvrige
Europa er der imidlertid på nuværende tidspunkt indført et TRACE3-lignende
system, som er et system, der indeholder information om alle over-the-counter
(OTC) handler med erhvervsobligationer, hvoraf hovedparten offentliggøres. I en
artikel af Laganá et al. (2006) fra Den Europæiske Centralbank (ECB) undersø-
ges betydningen af transparens for likviditeten i markedet i Europa. Forfatterne
konkluderer, at det ikke har nogen større betydning for likviditetspræmierne, om
man har et system som TRACE i Europa. Deres undersøgelse er dog ikke foretaget
på baggrund af data fra erhvervsobligationsmarkedet, men alene på baggrund af
sammenfatninger af anden litteratur. Vi har fået adgang til data fra erhvervsob-
ligationsmarkedet i USA fra juli 2002 og frem til og med 2010, og ønsker i denne
afhandling blandt andet at undersøge ECB’s påstand om, at øget transparens
ikke nødvendigvis vil øge likviditeten i markedet og dermed sænke likviditets-
præmierne.

Effekten af transparens for likviditeten har været og er stadig et vigtigt diskus-
sionsemne blandt markedsoperatører på erhvervsobligationsmarkedet (Edwards
et al. (2007)). Et synspunkt i denne diskussion er, at introduktion af transpa-
rens på obligationsmarkedet vil give bedre mulighed for at forhindre og afsløre
svindel og manipulation. Desuden vil transparens kunne forbedre konkurrencen
blandt markedsdeltagerne, hvorved der skabes mere stabile priser i markedet. An-
dre hævder, at transparens vil øge dealernes4 omkostninger ved at skaffe kapital,

3TRACE står for Trade Reporting and Compliance Engine. Data fra TRACE systemet vil
blive beskrevet nærmere i kapitel 4.

4En dealer er person, som er med til at sætte priser for de forskellige obligationer i markedet.
Hvis eksempelvis en privatkunde ønsker at købe en given obligation, kontakter han sin rådgiver.
Rådgiveren kontakter dernæst flere dealere, som hver især giver en pris på obligationen. Hvis
kunden ønsker obligationen til den pris som tilbydes, vælger rådgiveren dealeren med den bedste
pris til at skaffe obligationen. Modsat gælder det for salg af en given obligation. Her køber
dealeren obligationen til den pris, som blev tilbudt (Grinblatt og Titman (2004)).
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hvilket vil føre til en lavere deltagelse fra dealerne og dermed til lavere konkur-
rence blandt markedsdeltagerne, mindre kapital i markedet og ultimativt højere
transaktionsomkostninger (Edwards et al. (2007)). Hypotesen om en øget om-
kostning for dealerne kan skyldes deres rapportering til TRACE. Når dealerne nu
skal rapportere enhver handel, som de indgår, betyder det, at der er mere arbejde
forbundet med de enkelte handler, og derfor bliver omkostningen for en given
handel større.

1.2 Problemformulering

Formålet med denne afhandling er at lave en empirisk undersøgelse af betydnin-
gen af transparens på det amerikanske erhvervsobligationsmarked. Transparen-
sens betydning vil blive belyst via de likviditetspræmier, som betales i markedet.
Da likviditetspræmien ikke bliver rapporteret og ikke direkte kan udledes fra
den rapporterede information, estimeres denne præmie i stedet ved hjælp af to
forskellige modeller af henholdsvis Edwards et al. (2007) og Dick-Nielsen et al.
(2012).

• Formålet med afhandlingen er at undersøge om transparens har betydning
for likviditetspræmierne på amerikanske erhvervsobligationer.

Dette ønskes afdækket gennem to analyser, som besvarer følgende:

• Har det betydning for handlernes likviditetspræmier om en given obligation
er transparent?
I denne sammenhæng ser vi handel med en given obligation som værende
transparent, hvis blot én handel i obligationen bliver offentliggjort i marke-
det inden for en given periode.

• Har det betydning for likviditetspræmierne om en given handel offentliggø-
res i markedet for at skabe transparens?
I denne sammenhæng undersøges om der betales en højere eller lavere lik-
viditetspræmie for en given handel, afhængig af om handlen offentliggøres
for at skabe transparens eller ej.

For at kunne udføre disse analyser er det nødvendigt først at kvalitetssikre det
underliggende datamateriale. Derfor indledes med en redegørelse for hvordan der
via en passende datarensning sikres høj kvalitet af data, samt en redegørelse for
datarensningens betydning for beregningen af forskellige likviditetsmål.
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1.3 Afgrænsning og metode

For at kunne fokusere på afhandlingens primære formål, at undersøge betydnin-
gen af transparens på det amerikanske erhvervsobligationsmarked, og grundet
afhandlingens forudbestemte begrænsede omfang, har vi været nødsaget til at
foretage en række afgrænsninger.

• For at der ikke skal være for meget støj i data, som skyldes andre faktorer
end likviditet, vælger vi kun at se på handler, som er indgået med obliga-
tioner, som har en kreditrating på B- eller bedre i forhold til ratingbureauet
Fitch Ratings5.
For yderligere at minimere støjen i data ser vi ikke på konvertible obliga-
tioner, konverterbare obligationer eller obligationer som er underlagt rule
144A. En beskrivelse af hvad dette indebærer, vil blive foretaget i kapitel 8.

• I den empiriske analyse ser vi alene på obligationer, der er fastforrentede.
Det sker for at sikre, at ændringerne i likviditetspræmien ikke sker som
følge af ændringer i kuponrenten.

• Modellerne som estimeres i afhandlingen kræver adgang til stamdata på de
enkelte obligationer. Al stamdata er indsamlet fra Mergent FISD6 databasen
og fra Bloomberg. Stamdata fra Bloomberg har kun været benyttet som
sekundær kilde. Hvis der fandtes oplysninger om en given obligation i både
Mergent FISD og Bloomberg, har vi valgt at bruge Mergent FISD. Dette
skyldes, at Mergent FISD indeholder bedre stamdata end Bloomberg, samt
at der ved brug af Bloomberg er begrænsninger på hvor meget data, der
kan trækkes ud på samme tid.

• De empiriske analyser foretages for perioder som strækker sig over op til tre
år. Den første periode er fra juli 2002 til december 2004. Anden periode er
fra januar 2005 til december 2007. Den tredje periode dækker januar 2008
til december 2010.

• Når vi omtaler transparens i afhandlingen mener vi, medmindre andet er
eksplicit angivet, den transparens som TRACE-systemet giver mulighed for.
Det er blandt andet oplysninger om pris, handelsstørrelse og om en given
handel er et køb eller salg.

5Fitch er et internationalt anerkendt kreditvurderingsbureau som bruges af mange finansi-
elle virksomheder til at vurdere deres modparters kreditrisiko (Nationalbanken (2004)).

6Mergent FISD databasen er den mest omfattende database med oplys-
ninger omkring erhvervsobligationer på det amerikanske marked (http://wrds-
web.wharton.upenn.edu/wrds/about/databaselist.cfm).
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Al databehandling sker ved brug af statistikprogrammet SAS 9.3. Al program-
meringskode er vedlagt på CD-rom. Selve afhandlingen er udarbejdet i tekstbe-
handlingsprogrammet LATEX. Dette betyder, at alle tal skrives ved benyttelse af
det engelske decimalsystem.

1.4 Afhandlingens struktur

Afhandlingen er inddelt i to dele. Første del indeholder en gennemgang af den
nødvendige teori samt beskrivelse af kvalitetssikring af data. Anden del indehol-
der den empiriske analyse samt en diskussion af de fundne resultater.

Den første del indledes i kapitel 2, hvor den overordnede teori om likvidi-
tetsrisiko præsenteres. Dernæst følger en gennemgang af TRACE-systemet som
indsamler data i kapitel 3. I kapitel 4 beskrives og forklares det handelsdata som
benyttes, herunder hvilke variable, vi bruger til at identificere transparens med.
Første del afsluttes med kapitel 5 og kapitel 6, hvor vores metode til kvalitetssik-
ring af data samt betydningen af denne vil blive behandlet.
Kapitel 7 er det første kapitel i den empiriske del af afhandlingen. Dette kapitel
giver en grundig gennemgang af den model, vi bruger til estimation af transak-
tionsomkostninger, hvor både den matematiske og finansielle baggrund bliver dis-
kuteret. Herefter følger kapitel 8, som er en gennemgang og diskussion, af de re-
sultater som vi finder på baggrund af transaktionsomkostningsmodellen. For at
verificere resultaterne opnået ved transaktionsomkostningsmodellen, præsenteres
i kapitel 9 en alternativ model til estimation af likviditetspræmier. Denne model
estimerer likviditetspræmien ud fra rentespændene mellem den effektive rente på
erhvervsobligationer og en interpoleret swaprentekurve. I kapitel 10 gennemgår og
diskuterer vi resultaterne for denne model. Som afrunding på afhandlingen disku-
terer vi i kapitel 11 de opnåede resultater samt perspektiverer til anden litteratur.
Afslutningsvis konkluderer vi i kapitel 12 i henhold til problemformuleringen.



Del I

Overordnet teori om
likviditetsrisiko og kvalitetssikring

af data
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Kapitel 2

Teori - Likviditetsrisiko

I denne afhandling ønsker vi, som nævnt i afsnit 1.2, at undersøge om transparens
har betydning for likviditetspræmien, som betales i markedet. For at kunne sige
noget om denne størrelse er det vigtigt at have et kendskab til de forskellige likvi-
ditetsmål, der anvendes undervejs i vores analyse. Dette kapitel vil derfor have til
formål at redegøre for hvad likviditetsrisiko er, hvilke likviditetsmål der benyttes
i denne afhandling, samt hvorfor disse likviditetsmål benyttes. Datagrundlaget
for analyserne kommer som tidligere nævnt fra TRACE.
Selve teorien omkring de modeller som estimeres og bevæggrunden for anvendel-
sen af disse modeller vil blive præsenteret og redegjort for, umiddelbart inden
modellerne bliver anvendt. Grunden til at vi undlader at have de modelspecifik-
ke teorier med i dette afsnit er, at vi ønsker at give et grundigt indblik i disse
modeller separat.

Dette kapitel starter vi med at redegøre for hvordan og hvorfor erhvervsobliga-
tioner udstedes. Dernæst beskrives forskellige former for likviditetsrisiko. Herefter
følger en præsentation af likviditetsmålene Turnover, Amihud og Roll. For Roll
målet gives en grundig gennemgang af de økonomiske såvel som matematiske ar-
gumenter bag målet. Herefter følger en præsentation af en alternativ metode til
at beregne likviditetskomponenter med. Afslutningsvis redegøres for at transak-
tionsomkostninger kan ses som et mål for likviditetspræmier.

2.1 Erhvervsobligationer

Virksomheder som har brug for kapital, til eksempelvis at foretage investeringer,
kan enten sælge en del af deres aktiver, tage et lån i en bank eller kreditinstitut,
udstede obligationer eller foretage en aktieemission. Virksomheder er som regel
ikke interesseret i at sælge ud af deres aktiver hvis de i virksomhedens drift er
med til at skabe værdi for virksomheden. Så kan virksomheden i stedet ved at
tage lån i banken opnå den ønskede kapital. Hvis virksomheden alternativt vælger

7



8 Kapitel 2. Teori - Likviditetsrisiko

at udstede obligationer på obligationsmarkedet, så kan virksomheden appellere
til en større kreds af investorer. Ved at udstede obligationer vil de investorer som
ønsker at investere i denne virksomhed have mulighed for dette. Derfor vil en
større en investorkreds alt andet lige også betyde en større efterspørgsel efter den
udstedte gæld, som alt andet lige vil betyde en lavere effektiv rentebetaling på
gælden. Det specielle ved investering i en given virksomhed gennem obligationer
er, at ejeren af obligationen ikke har nogen form for medbestemmelse i virksomhe-
den, men i tilfælde af at virksomheden går konkurs, vil ejeren af obligationen stå
forrest i køen når boet skal gøres op1 da han er kreditor. Den andel af hovedstolen
som obligationsejerne modtager i tilfælde af fallit kaldes for recovery. De bestem-
mende investorer i virksomheden, aktionærerne, står omvendt obligationsejeren
bagerst i køen og får for det meste ingen ting i tilfælde af fallit. Ved udstedelse
af gæld forpligter virksomheden sig til at betale de løbende kupon betalinger og
hovedstolen på gælden. Hvornår betalingen af hovedstolen af gælden sker, afhæn-
ger af obligationstypen2. Udstederen kan, som ved et banklån, også godt indfri
sit lån før tid ved at købe alle obligationer tilbage og på den måde annullere
obligationen og dermed gælden. Andre institutioner som udsteder gæld via ob-
ligationsmarkedet er lande. Den amerikanske stat optager blandt andet gæld via
obligationsmarkedet ved udstedelse af statsobligationer og Treasury bills3.

2.2 Hvad er likviditetsrisiko?

Markedslikviditet

Kort fortalt er likviditetsrisiko den risiko, der er forbundet med, at en obligation
ikke kan omsættes i markedet på netop det tidspunkt, som ønskes, til en pris som
er i overenstemmelse med lignende obligationer i markedet. Likviditetsrisikoen
for en institution som Danmarks Nationalbank, er den risiko der er forbundet
med, at de ikke kan frigøre midler for at støtte kronen. Eksempelvis er en del af
valutareserven placeret i obligationer. Hvis disse obligationer ikke kan omsættes i
markedet uden prisnedslag kan det blive vanskeligere eller dyrere at støtte krone-
kursen (Nationalbanken (2004)). Dette eksempel er også relevant for almindelige
investorer, som har investeret i en given obligation. Hvis den almindelige investor
ønsker at bruge den kapital, der er bundet i obligationen, kan det resultere i ét af
tre udfald4; 1) Han sælger sin obligation til markedsprisen og lider dermed ikke

1I dette simple eksempel har vi antaget, at der kun er en gældsklasse, seniorgælden.
2Eksempler på obligationstyper er stående-, serie- og annuitetsobligationer. Disse tre typer

har vidt forskellige afdragsprofiler.
3Forskellen på almindelige statsobligationer og Treasury bills er den oprindelige løbetid

på obligationerne. Treasury bills har typisk en løbetid på mindre end ét år og har modsat
statsobligationer ingen kuponbetalinger.

4Der ses bort fra omkostninger, der er til en bank eller anden form for settlement enhed.
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noget tab ved salg, 2) Han sælger sin obligation i markedet, men til en lavere pris
end den fair pris eller 3) Han har slet ikke mulighed for at sælge obligationen i
markedet. Det betyder, at selv om han har obligationen på sit depot, så er det
ikke sikkert, at den kan sælges i markedet.

En anden type af likviditetsrisiko er, hvis selv små handler kan påvirke prisen
på obligationen. Denne form for likviditetsrisiko hænger i høj grad sammen med
dybden i markedet. Det betyder, at hvis man skal sælge sin position i markedet
kan man ende med at presse prisen nedad og dermed skabe ugunstige forhold for
sig selv. Dermed har en vurdering af likviditetsrisikoen stor betydning for por-
tefølje manageres risikostyring af deres respektive porteføljer. Begrebet likviditet
for obligationer kan som i Nationalbanken (2013) beskrives ud fra tre dimensioner.

• Bredden i markedet. Denne angiver omkostningen i forbindelse med salg
(køb) lige efter at papiret er blevet købt (solgt). Bredden afspejles typisk i
bud/udbudsspændet (bid-ask spreadet).

• Dybden i markedet for det enkelte papir. Denne angiver hvor store beløb,
der kan handles, uden at markedskursen ændres.

• Restitutionsevnen for papiret. Denne angiver hvor hurtigt markedet genop-
rettes efter en handel, som ikke giver markedet yderligere information.

Ud fra disse kan et (il)likvidt marked karakteriseres ved en (stor) lille bredde,
(lille) stor dybde og (lav) høj restitutionsevne. Disse typer af likviditetsrisiko kan
betegnes som markedslikviditetsrisiko.

Funding risiko

Likviditetsrisiko gør sig ikke kun gældende for handel i forbindelse med obliga-
tioner. En helt anden form for likviditetsrisiko er funding risiko.
Funding risiko er en risiko for banker som har ind- og udlån som hovedaktivitet.
Det kan ses som risikoen for at en given bank ikke er i stand til at efterkomme sine
fordringer på trods af at den har aktiver som kan sælges i markedet. Aktiverne
behøver ikke nødvendigvis være finansielle aktiver. Når banken eksempelvis ikke
forventer, at alle indskyderne i banken udtrækker deres penge på tidspunkt, t,
så vil banken heller ikke have kapital til at efterkomme et sådant krav. Banken
vil typisk have placeret indskydernes indlån i værdipapirer eller have dem som
udlån på deres balance. Hvis der til gengæld til tidspunkt, t, opstår en situation,
hvor stort set alle bankens indskydere ønsker at få deres penge, så vil banken
ikke kunne efterkomme disse fordringer, da pengene er placeret i værdipapirer
eller er lånt ud. Banken kan vælge at sælge sine værdipapirer, men de vil først
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være til rådighed på valørdagen ved salg af værdipapiret. Banken har typisk ikke
mulighed for at kræve sine udlån tilbage. Derfor er det fra bankens side vigtigt, at
have indblik i likviditetsstyringen og et godt estimat for hvornår der kan komme
disse runs på bankens fordringer (Keiding (2009)).

Ud fra ovenstående kan funding risiko derfor bredt defineres som ”betalingsev-
nen” eller mere præcist som ”the capacity and perceived ability to meet known near-
term and projected long-term funding commitments while supporting selective bu-
siness expansion in accordance with the bank’s strategic plan” (Plesner (2008)).
Med andre ord at man er i stand til efterkomme de forpligtelser som banken har,
og samtidig er i stand til at kunne følge bankens porteføljestrategier (Plesner
(2008)). Dette har dog ikke kun betydning for banker specielt.
Funding- og markedslikviditetsrisiko er tæt forbundne i den forstand, at banken
kan være nødt til at sælge sine aktiver på et dårligt tidspunkt for netop at skaffe
kapital til indskyderne i banken. Dermed kan funding- og markedlikviditetsrisiko
påvirke en banks balance på samme tidspunkt. I værste fald kan der opstå et
negativt feed-back loop mellem de to risikoformer. Det kan karakteriseres ved, at
et fald i aktivpriserne kan føre til ”margin calls5”. Dette margin call kan muligvis
kun efterkommes ved et salg af aktiver. Hvis der ikke er den fornødne dybde i
markedet vil det betyde yderligere fald i aktivernes værdi. Dette vil igen føre til
nye ”margin calls” osv. (Plesner (2008)).

Opfattelse af (il)likviditetsmål

En helt anden måde at opfatte (il)likviditet på er ved at se på inventory risk
og efterspørgselspresset (demand presaure) (Jong og Rindi (2011)). Et efter-
spørgselspres opstår fordi ikke alle agenter er i markedet på alle tidspunkter,
hvilket betyder, at hvis en agent skal sælge sit papir hurtigt, vil den ”naturlige”
køber ikke nødvendigvis være i markedet på det tidspunkt. Det betyder, at sæl-
geren bliver nødt til at sælge papiret til en anden. Hvis køberen er en market
maker, købes papiret i forventning om at kunne sælge dette i markedet. I den tid
hvor market makeren leder efter den rette køber, vil han være udsat for en risiko
knyttet til prisen på papiret når papiret er i market makerens beholdning. I vær-
ste fald kan prisen kan falde. Denne risiko kræver market makeren en eller anden

5Margin call er en ekstra sikkerhed mellem part A og part B, og finder som oftest sted
ved handel med derivater. Antag, at der er tale om en renteswap med en given referencerente
som underliggende aktiv. Part A indgår swappen med B som modpart. Det antages, at der
løbende skal betales det afkast, som swappen giver anledning til. Der stilles som regel en initial
sikkerhed fra hver part på en marginkonto. Det gøres for at begge parter er sikre på at få den
ydelse som swappen berettiger dem til. Hvis der eksempelvis sker en renteændring, så kan det
betyde at part A har en større gevinst. Hvis betalingen til part A er større end hvad part B
har indbetalt på margin kontoen, så kommer der et margin call, altså et krav om yderligere
sikkerhedsstillelse.
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form for kompensation for - denne kompensation skal sælgeren af værdipapiret
betale.

2.3 Turnover - Et mål for likviditet

Den simpleste måde at beregne et mål for likviditet for en given obligation på,
er ved at se på turnover. Turnover er givet ved forholdet mellem den samlede
handelsmængde opgjort i dollars og den samlede mængde udestående hovedstol
opgjort i dollars6. Turnover på obligation, i, til tidspunkt, t, i år y kan repræsen-
teres ved

TurnOveriyt =
Handelsvolumeniyt
UdeståendeMængdeiyt

(2.1)

Formel (2.1) viser, at hvis eksempelvis en obligation bliver handlet meget, altså
i en mængde som nærmest svarer til den udestående mængde på en given dag,
så vil turnover være tæt på 1. Omvendt vil turnover være tæt på 0 hvis den
samlede handelsmængde er lille. Det betyder, at der er et positivt forhold mellem
likviditet og turnover, således at turnover er høj, hvis obligationen bliver handlet
meget i markedet. Hvis man ønsker at sælge sin obligation i markedet, vil der
i høj grad være den ”rigtige” køber til obligationen. Det betyder derfor at, man
som sælger af obligationen ikke skal betale en ligeså høj omkostning til fx en
market maker, da market maker hurtigt vil kunne omsætte denne obligation i
markedet. Turnover kan dog ikke alene bruges til at vurdere om en obligation
er likvidt eller ej. Der kan også være situationer hvor en obligation ikke handles
så meget i markedet, da obligationen allerede er placeret hos investorer som har
til hensigt at holde obligationen igennem længere tid. Hvis man bruger turnover
som mål for likviditeten kan man ende i en situation, hvor man vurderer at
obligationen ikke er særlig likvid, selvom det ikke nødvendigvis er tilfældet. Der
kan sagtens være en masse investorer som er interesseret i obligationen, men som
ikke kan købe obligationen uden at skulle betale mere end den ”sande” værdi for
obligationen. Derfor er man også nødt til at vurdere likviditet ud fra hvor stor
en dybde der er i markedet, altså hvor meget prisen ændres når der handles en
enhed af obligationen. Sådan et type mål vil blive beskrevet i næste afsnit.

2.4 Amihud - Et mål for illikviditet

I Amihud (2002) beskrives at den forventede markedsillikviditet har en positiv
indvirkning på merafkastet på aktier. Det skyldes, at der i merafkastet er en
form for illikviditetspræmie. Samtidig viser denne artikel at afkastet på aktier

6Obligationerne kan sagtens være opgjort i andre valutaer end dollar.
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bliver negativt påvirket af uventet illikviditet. Derudover beskrives, at illikviditet
har størst betydning for små virksomheder sammenlignet med store virksomhe-
der. Modelleringen af illikviditet i Amihud (2002) tager udgangspunkt i aktier.
Selvom vi i denne afhandling beskæftiger os med obligationer, helt præcist er-
hvervsobligationer, kan metoden i Amihud (2002) til beregning af illikviditeten i
de enkelte obligationer også bruges her.

Illikviditetsmål

Likviditet er som beskrevet en vanskelig størrelse at måle. Likviditeten kan ikke
måles direkte ud fra markedet, men indeholder en masse aspekter som ikke kan
fanges i én enkelt målbar størrelse (Amihud (2002)). Illikviditet reflekteres ved
indvirkningen på aktivets pris ved en given efterspørgsel - den rabat som sælger
må være villig til at imødekomme eller den præmie som køber betaler ved ekse-
kvering af en markedsordre. En måde at definere et aktivs illikviditet på er ved
at se på det gennemsnitlige forhold mellem det numeriske afkast og den samlede
handelsmængde opgjort i dollars den samme dag. Dette forhold kan repræsenteres
ved |Riyt|

V OLDiyt
. Hvor Riyt er afkastet på aktiv, i, på tidspunkt t i år y. V OLDiyt

angiver den samlede handelsvolumen på en dag på aktiv, i, på tidspunkt t i år
y. Forholdet giver den numeriske (procentvise) ændring i prisen per enhed dol-
lar som handles den enkelte dag eller med andre ord den daglige indvirkning på
prisen i forhold til den handlede mængde. Dette kan også ses som et mål for dyb-
den i markedet jf. ligning 2.2. I Amihud (2002) bliver den gennemsnitlige årlige
illikviditet repræsenteret ved

ILLIQiy =
1

Diy

Diy∑
t=1

|Riyt|
V OLDiyt

(2.2)

Formlen i (2.2) repræsenterer den gennemsnitlige årlige illikviditet ved anvendelse
af de daglige illikviditetsmål. I den forbindelse skal det antal dage hvor papiret er
handlet være kendt og dette repræsenteres ved Diy. Af formlen i (2.2) kan det ses
at jo flere dage hvor papiret er handlet, jo mindre bliver illikviditeten for det giv-
ne papir alt andet lige. På den måde kan man finde illikviditetens gennemsnitlige
størrelse i det respektive år. ILLIQ er således en metode til at måle illikviditeten
for et givent papir, på et givent tidspunkt. Man ser altså på indvirkningen på
prisen per enhed handlet ved at se på den samlede mængde som er handlet og
ved samtidig at bruge den prisinformation der har været den respektive dag.

Dette mål til beregning af illikviditet vil blive brugt i kapitel 5 med henblik på
at vise hvor stor en indvirkning fejlrapporterede handler har på illikviditeten. Der
vil vi se, at der kan være en mindre illikviditet end der reelt er i de forskellige ob-
ligationer. Målet vil derfor kunne medvirke til, at vise vigtigheden af, at få renset
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data på bedst mulig vis for at sikre så validt data som muligt. Amihuds mål for
illikviditet vil også blive brugt i forbindelse med regression af rentespænd i kapitel
10. I dette kapitel vil illikviditeten sammen med tre andre likviditetskomponenter
blive benyttet. Amihuds mål for illikviditet kan dog ikke bruges som eneste mål
for likviditet. Det er kun en tilnærmelse og bør derfor suppleres sammen med
andre mål for at opnå et robust resultat omkring papirernes (il)likviditet.
Yderligere gælder det, at risikoen forbundet med investering i en given obligation
i form af markedsrisiko, som kan være risiko forbundet med markedsrenten7 eller
andre makroøkonomiske faktorer, har en positiv indvirkning på illikviditetsmålet
(Amihud (2002)). Ved større risiko vil forskellen i bud- og udbudsprisen for ob-
ligationen blive større, da en market maker frygter den risiko som han påtager
sig ved at købe obligationen. Det betyder, at ændringen i prisen ved handel med
én enhed vil blive større når afstanden mellem bud- og udbudsprisen øges.

Nu har vi set på to mål som fanger henholdsvis aktiviteten i den enkelte ob-
ligation og prisændringen ved handel med obligationen. De to mål fanger altså
forskellige aspekter af likviditet. Turnover kan være et nyttigt mål i forbindelse
med nyligt udstedte obligationer, da disse obligationer oftest handles meget i en
periode efter udstedelse. Herefter vil de typisk være placeret i beholdninger hos
de investorer som ønsker at holde obligationen i en længere periode, og dermed
kan turnover i disse tilfælde være et ringe mål (Longstaff et al. (2005)). Amihuds
ILLIQ er bedre i stand til at måle effekten ved handel med obligationen. Be-
mærk, at målene er fuldstændig modsatrettede i den forstand, at turnover måler
likviditeten og ILLIQ måler illikviditeten. I følge Amihud (2002) er målene der-
med negativt korrelerede. Fremefter vil ILLIQ blive omtalt som Amihudmålet.

2.5 Bid-ask spread som mål for likviditeten

En anden måde at måle likviditeten for et givent papir er ved at se på bid-ask
spreadet for papiret. Bid-ask spreadet er forskellen mellem prisen til hvilken sæl-
gere (købere) er villige til at sælge (købe) et givet værdipapir. Teoretisk opstår
dette spread på grund af asymmetrisk information mellem sælger og køber. Der
opstår asymmetrisk information, når sælgeren af værdipapiret har større viden
omkring udstederen end køberen af værdipapiret har. Der opstår altså adverse
selection i form af, at køberen (kan ses som market makeren) ikke ved om udste-
deren er en god eller mindre god virksomhed, hvilket sælgeren til gengæld kan
have kendskab til i kraft af sin position som investor. Netop på grund af denne

7En markedsrente kan være CIBOR (Copenhagen Interbank Offered Rate) renten i Dan-
mark. Hvis markedsrenten stiger, vil det alt andet lige påvirke obligationspriserne på det danske
obligationsmarked negativt.
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informationsasymmetri, vil der være et spread mellem købs- og salgspris på pa-
piret. Spreadet er den præmie som market makeren kræver for at handle med
agenter, der kan have en fordelagtig viden om udstederen.

Bid-ask spread ved adverse selection

Man kan i det simple tilfælde vælge at se på bid-ask spreadet som i Glosten og
Milgrom (1985) hvor der eksisterer et marked som kun handler med ét værdi-
papir. I dette marked er der to typer af agenter: insiderne (de agenter som har
information omkring udstederen) og de øvrige agenter (disse agenter er uinforme-
rede omkring udstederen). Market makeren ved ikke hvilken type de forskellige
agenter er. Det antages yderligere at agenterne er risikoneutrale. De informere-
de agenter ved i højere grad hvordan udstederen vil agere og dermed i høj grad
også hvordan værdipapirets værdi vil ændre sig over tid. Den informerede agent
vil derfor altid prøve at sælge når prisen er højest og købe når prisen er lavest.
Hvis vi betragter et værdipapir hvis værdi har to mulige udfald i fremtiden, kan
udfaldet skrives som:

Ṽ =

V med ssh. θ

V med ssh. 1− θ

hvor enten så bliver fremtidsværdien af værdipapiret V (høj værdi) med sand-
synlighed θ og V (lav værdi) med sandsynlighed 1 − θ. Market makeren ved
at, agenten med sandsynlighed α er informeret og med sandsynlighed 1 − α er
uinformeret. α er således andelen af informerede agenter. Som nævnt vil den in-
formerede agent altid forsøge at købe billigt og sælge dyrt. Det betyder at der
vil blive købt med sandsynlighed θ (for at få den høje værdi i fremtiden) og solgt
med sandsynlighed 1− θ (for at få solgt værdipapiret til den højeste pris mulig).
Den uinformerede agent vil købe og sælge med sandsynlighed 1/2. Al dette ved
market makeren og da han samtidig ikke er i stand til at skelne de forskellige
typer fra hinanden, vil prisdannelsen ske på baggrund af disse parametre. Hvis
man gør som i Jong og Rindi (2011), kan bid-ask spreadet repræsenteres ved

S = α
(
V − V

)
Bid-ask spreadet er givet ved sandsynligheden for at agenten er en informeret
agent og de to mulige værdier som værdipapiret kan få. Dette kan ses som, at
hvis sandsynligheden for at agenterne er informerede stiger, så vil spreadet også
stige. Det svarer til, at der er flere agenter som har information omkring udste-
deren og dermed stiger adverse selection8 omkostningerne. Yderligere gælder, at

8Adverse selection er et begreb som bruges indenfor blandt andet Corporate Finance. Det
referer til situationer hvor der er asymmetrisk information mellem agenterne (Tirole (2005)).



2.5. Bid-ask spread som mål for likviditeten 15

jo større afstand der er mellem den høje og lave værdi, jo større bliver spreadet
også. Det skyldes, at agenterne med information kan opnå en større gevinst og
derfor bliver de potentielle tab for de uinformerede agenter større. Dette vil de
uinformerede agenter kompenseres for og derfor køber de billigere og sælgere dy-
rere.
En anden måde at se på bid-ask spreadet, S, er ved at se på omkostningen som
”inventory cost”. Omkostningen kommer som følge af den risiko som market ma-
keren har ved at holde positioner som han ikke ønsker at holde i sin portefølje. For
at påtage sig denne risiko, kræver market makeren en præmie og denne præmie
er netop med til at skabe et bid-ask spread.

Roll - Empirisk mål for bid-ask spread

I vores afhandling beskæftiger vi os med handelsdata, hvor der er mulighed for
at se på priser for hver enkelt handel, som bliver indgået i en given obligation.
For at estimere dette bid-ask spread kan man vælge at bruge Roll målet. Dette
mål er simpelt at bruge til estimation af bid-ask spread, når man har priser på
de handler som er foretaget.

Vi ønsker nu, at gennemgå modellen bag Rolls mål. Denne model bygger på
følgende antagelser:

1. Informationsmængden er homogen. Det betyder blandt andet, at alle agen-
ter i markedet har adgang til at se de priser som obligationerne bliver hand-
let til. Hvis ikke dette gjorde sig gældende vil prisforskellen ikke nødven-
digvis kun skyldes bid-ask spread. Denne antagelse er alt andet lige mest
rimelig for handler i obligationer med høj transparens.

2. Handelsordrer bliver eksekveret til de mest fordelagtige bud- eller udbud-
spriser. Antagelsen er rimelig i den forstand at alle agenter agere rationelt.

3. Der er ingen afrunding i priserne. Hvilket betyder, at ingen priser eksem-
pelvis bliver rundet op eller ned til nærmeste decimal. Dette er en antagelse
som strider imod handelspraksis, hvor priser afrundes.

4. Handlerne har ingen indvirkning på ligevægtsprisen, P ∗t . Det betyder at
markedet for den givne obligation er dyb. Denne antagelse er alt andet lige
mest rimelig for obligationsserier, hvor der er en stor udestående mængde

I vores givne situation svarer det til, at agenten som holder værdipapiret har information om
at det fremtidige resultat bliver lavt og dermed ønsker at sælge til en uinformeret agent. Den
uinformerede agent kan udelukkende handle på baggrund af sandsynligheden, θ, og vil derfor
byde en lavere pris end den gennemsnitlige udfald, for at kompensere for den risiko der er, når
modparten er en informeret agent.
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eller en stor efterspørgsel. Dette er med til at sikre at forskellen der er
i priserne er bid-ask spread og ikke opstår som følge af en given handels
indvirkning på prisen.

5. Sandsynligheden for at en given handel til et givent tidspunkt er et køb eller
salg er den samme, og det kan skrives som:

P (Qt = 1|Φt−1) = P (Qt = −1|Φt−1) =
1

2
∀t

hvor Qt = 1 svarer til et køb og Qt = −1 svarer til et salg og Φt−1 er al den
information som er tilgængelig til og med tidspunkt t− 1.

6. Sandsynligheden for at der sker et salg til t givet at der har været et salg
til tidspunkt t− 1 (og tilsvarende for køb) er givet ved:

P (Qt = Qt−1|Φt−1) =
1

2
∀t

Roll modellen giver, at det er muligt at estimere bid-ask spreadet ved at bereg-
ne autokovariansen i handelspriserne. Da vi arbejder med data som indeholder
priser på obligationer over tid, kan afkastene og variansen af afkastene for ob-
ligationerne variere over tid. Autokovariansen er den kovarians der er mellem to
afkast på to forskellige tidspunkter. Det betyder, at vi bruger autokovariansen
til at fange afkastenes samvariation med tidligere afkast. Helt konkret er autoko-
variansen kovariansen mellem afkastet på tidspunkt t og t − 1. Autokovariansen
er dermed tidsafhængig og vil hele tiden ændre sig. I det følgende vil vi vise,
at uden transaktionsomkostninger, så vil denne autokovarians være 0 og i tilfæl-
de hvor der er transaktionsomkostninger vil autokovariansen være negativ og en
funktion af bid-ask spreadet. Dette gør os i stand til at udregne et bid-ask spre-
ad udelukkende ved at se på handelspriser. Dermed har vi mulighed for at finde
bid-ask spreadet uden at kende de kvoterede bid-ask spreads i markedet. Dette
er bekvemt da kvoterede priser ikke nødvendigvis er udtryk for reelle handler i
markedet.

Antag, at handelsprisen, Pt, for en given obligation til tidspunkt er lig med
ligevægtsprisen, P ∗t .

Pt = P ∗t (2.3)

Det betyder, at bid-ask spreadet er nul. Antag yderligere, at variationen i den
underliggende obligations pris følger en ”random walk”:

∆P ∗t = P ∗t − P ∗t−1 = Γ + Ut (2.4)
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hvor Γ er en konstant som er lig med den ubetingede forventede værdi af ∆P ∗t
(ændringen i ligevægtsprisen), i tidsintervallet ∆t = 1. Dette svarer til at va-
riationen i ligevægtsprisen, Ut, er en stokastisk variabel med middelværdi 0 og
varians σ2

U i tidsintervallet ∆t = 1. Yderligere antages, at Ut og Ut−1 er stokastisk
uafhængige. Hvis Γ = 0, hvilket er en grov antagelse, da mange typer af informa-
tion kan påvirke ligevægtsprisen som eksempelvis makroøkonomiske ændringer,
er ændringen i ligevægtprisen stokastisk. Jo mindre frekvent en obligation handles
jo grovere er denne antagelse. Dog vil vi acceptere denne antagelse, da det er en
nødvendighed for modellen. Ved hjælp af ligning (2.3) og (2.4) fås følgende:

∆Pt = ∆P ∗t = Γ + Ut = 0 + Ut

I dette tilfælde kan auto-kovariansen af prisændringerne skrives som

Cov (∆Pt,∆Pt−1) = Cov (Ut, Ut−1) = 0

Det skyldes at Ut og Ut−1 er stokastisk uafhængige.
Vi introducerer nu transaktionsomkostninger, som kan retfærdiggøre eksistensen
af et bid-ask spread, S. Midtpunktet mellem bud og udbudsprisen antages nu at
være P ∗t , da den sikkerhedsmargin som en market maker kræver kan antages at
være ens opad og nedad til. Det betyder, at prisen på en given handel kommer
til at være

Pt = P ∗t +
S

2
Qt =

P ∗t + S
2

hvis Qt = 1

P ∗t − S
2

hvis Qt = −1

Nu kan auto-kovariansen i prisændringerne ikke længere være 0, men er negativ
givet de initiale antagelser ved punkterne 1., 4., 5. og 6. Ændringen i prisen
kommer til at være:

∆Pt = P ∗t − P ∗t−1 +
S

2
(Qt −Qt−1) = Ut +

S

2
∆Qt



18 Kapitel 2. Teori - Likviditetsrisiko

Før vi kan sige noget om den negative kovarians er det nødvendigt at se på:

E (∆Qt ·∆Qt−1) =E (∆Qt ·∆Qt−1|∆Qt = −2,∆Qt−1 = −2)+

E (∆Qt ·∆Qt−1|∆Qt = −2,∆Qt−1 = 0) + ...+

E (∆Qt ·∆Qt−1|∆Qt = 2,∆Qt−1 = 2)

=P (∆Qt = −2,∆Qt−1 = −2) (∆Qt ·∆Qt−1) + ...+

P (∆Qt = 2,∆Qt−1 = 2) (∆Qt ·∆Qt−1)

=0 ((−2) (−2)) +
1

8
((−2) 0) +

1

8
((−2) 2) +

1

8
(0 (−2)) +

1

4
(0 · 0) +

1

8
(0 · 2) +

1

8
(2 (−2)) +

1

8
(2 · 0) + 0 (2 · 2)

=− 1 (2.5)

Dermed er forventningen til indikator funktionerne:

E (∆Qt|Φt−1) =E (∆Qt−1|Φt−2)

=

(
1

2
· 1 +

1

2
(−1)

)
−
(

1

2
· 1 +

1

2
(−1)

)
=0 (2.6)

hvor udregningen i udtryk (2.6) kommer ud fra antagelerne givet ved 5. og 6..
Per konstruktion gælder at Cov (Ut, Ut−1) = 0, derfor kan auto-kovariansen for
prisændringerne skrives som

Cov (∆Pt,∆Pt−1) = Cov

[(
Ut +

S

2
∆Qt

)
,

(
Ut−1 +

S

2
∆Qt−1

)]
= E

[(
Ut +

S

2
∆Qt − E

(
Ut +

S

2
∆Qt

))(
Ut−1 +

S

2
∆Qt−1

− E
(
Ut−1 +

S

2
∆Qt−1

))]
(2.7)

Nu udnyttes at E(Ut) = E(Ut−1) = E (∆Qt|Φt−1) = E (∆Qt−1|Φt−2) = 0, samt
udtrykket i (2.5) på (2.7):

Cov (∆Pt,∆Pt−1) =E

[
Ut · Ut−1 + Ut ·

S

2
∆Qt−1 + Ut−1 ·

S

2
∆Qt +

S

2
∆Qt ·

S

2
∆Qt−1

]

=− S2

4
< 0 (2.8)

Af ligning (2.8) fås, at eksistensen af bid-ask spreadet gør, at der kommer negativ
auto-kovarians i handelspriserne. Ved at isolere, S, så kan bid-ask spreadet skrives
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som:
S (Roll) = 2

√
−Cov (∆Pt,∆Pt−1) (2.9)

For at målet af bid-ask spreadet empirisk set skal kunne fungere, skal kovariansen
mellem prisændringerne være negative. Der er dermed den udfordring, at hvis
man observerer at der er positiv kovarians mellem afkastene på to forskellige
tidspunkter, så kan Roll målet ikke beregnes. Metoden hvorpå vi i praksis beregner
Roll målet vil blive beskrevet i afsnit 9.4. Yderligere er der i udledningen af
Roll også gjort strenge antagelser omkring at handel med obligationer ikke kan
påvirke priserne. Dette kan være en hård antagelse særligt i de tilfælde, hvor
obligationerne er meget illikvide.
Roll målet givet ved ligning (2.9) vil vi blandt andet benytte i forbindelse med
regressionen, af rentespændet mellem den effektive rente på en given obligation
og en swaprente som har samme løbetid.

2.6 Likviditetsrisikokomponenten i rentespændet

I denne afhandling beskæftiger vi os med markedlikviditeten. Artiklen ”Corporate
Yield Spreads: Defualt Risk or Liquidity? New Evidence from the Credit Default
Swap Market” af Longstaff et al. (2005) hævder at rentespændet mellem eksem-
pelvis en swapkurve9 og en virksomhedens rentekurve ikke kun bestemmes ved
kreditrisikoen, men der også skal inkluderes en ”non-default component” hvor lik-
viditet må formodes at udgøre hovedparten. Rentespændet mellem en erhvervsob-
ligation og den (kredit og likviditets)-risikofrie obligation kan skrives som i ligning
(2.10)

Rentespændt(T ) = (Eff. Rente Virk. Obl.)t (T )− (Eff. Rente Stats. Obl.)t (T )

(2.10)
hvor t er tidspunktet hvor rentespændet beregnes, T er udløbstidspunktet på
virksomhedsobligationen og statsobligationen. Rentespændet kan i følge Longstaff
et al. (2005) forklares ved kreditkomponenten og non-default komponenten (lik-
viditetskomponenten). Dvs. at

Rentespændt(T ) = (Default komponent)t (T ) + (Non-default komponetn)t (T )

Rentespændet er oftest positivt dvs. at kredit- og likviditetsrisikoen ved en given
obligation som regel er større end kredit- og likviditetsrisikoen ved en statsob-
ligation. Der er som regel større sandsynlighed for at en virksomhed går fallit

9Analyserer spændet mellem erhvervsobligationers rente og hhv. statsrentekurven, swapren-
tekurven og en tredje referencekurve. Denne referencekurve er en rente kurve for erhvervsob-
ligationsmarkedet.
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end et land går fallit10 og denne risiko er kreditrisikoen. I artiklen af Longstaff
et al. (2005) findes denne ”Non-default” komponent ved at bruge de historiske
priser på den handlede Credit Default Swap11 (CDS) som der udstedes for den
enkelte obligationsudsteder. Denne CDS er et udtryk for kreditrisikoen ved køb
af den underliggende obligation. Hvis hele rentespændet mellem statsrentekurven
og erhvervsobligationen svarede præcis til CDS præmien, så ville man tale om,
at der ved køb af obligationen kun var en kreditrisiko forbundet med investering
i obligationen. I Longstaff et al. (2005) vises at ”non-default” komponenten er
signifikant forskellig fra 0 for alle virksomheder som der er med i deres datasam-
ling. Metoden som benyttes i Longstaff et al. (2005) kan bruges til at beskrive
likviditetspræmien/”Non-default” komponenten. Datagrundlaget for deres analy-
se er dog et helt andet end det som vi benytter og derfor har vi behov for andre
metoder til at kunne estimere størrelsen på likviditetskomponenten. Denne af-
handlings analyser baseres på reelle handelsdata for de enkelte obligationer og
det mener vi er mere retvisende end at beskrive likviditeten ud fra kvoterede
priser på CDS’er som benyttes i Longstaff et al. (2005).

Ud fra beskrivelsen og redegørelsen af likviditetsrisiko, kan det konkluderes
at likviditetsrisiko er en kompleks størrelse. For at kunne sige noget om denne
størrelse er der flere tilgange til at bestemme det.

2.7 Transaktionsomkostninger som mål for
likviditetspræmier

Modellerne ovenfor er gode tilnærmelser til at fortælle noget om den likviditets-
risiko der er ved investering i obligationer. Som beskrevet i afsnit 2.2 er et likvidt
marked for obligationer et marked hvor der ikke er stor forskel i bid-ask spreadet,
stor dybde og høj restitutionsevne. En anden måde at betragte bid-ask spreadet
på, er ved at se det som transaktionsomkostninger forbundet med handel med
obligationer.

10Der har dog de seneste år været eksempler på, at lande kan komme ud i situationer hvor
de er meget tæt på statsfallit, eksempelvis Grækenland og Island.

11En CDS er en over-the-counter kontrakt mellem ”protection buyer” (PB) og ”protection
seller” (PS). PB køber en forsikring af PS, mod at det udstederen af det underliggende aktiv
går fallit. I vores tilfælde en udstederen erhvervsobligationen. For at få denne forsikring skal
PB betale PS en præmie ved hver termin. Men i tilfælde af fallit, så betaler PS den forskel der
mellem recovery og hovedstolen på gælden til PB.
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Transaktionsomkostninger og forventet afkast

Set fra en investors side, vil transaktionsomkostninger reducere afkastet på deres
investeringer. Derfor vil rationelle investorer kræve en kompensation for de for-
ventede transaktionsomkostninger. Dette vil påvirke den pris som investor er villig
til at betale for obligationen. Som resultat af dette vil transaktionsomkostninger
lede til lavere priser og derfor højere forventet afkast, før der er trukket omkost-
ninger fra. Dette kan nemt vises ved et eksempel. Antag at en investor køber en
obligation til kurs 100 (ask prisen - den pris som obligationen bliver udbudt til).
Denne obligation holder han i et år, hvorefter han ønsker at sælge obligationen.
Efter et år er ask-prisen på obligationen steget til 104, men bid-prisen er 102. Det
betyder, at han har et afkast på (104−100)

100
= 4 pct. hvis man ser på ask-prisen.

Da han ønsker at sælge obligationen opnår han ikke dette afkast, da han kun kan
sælge obligationen til bid-prisen på 102. Det betyder, at han før omkostninger
har et afkast på 4 pct., men efter at have betalt omkostninger i form af en lavere
kurs, får et afkast på (102−100)

100
= 2 pct.. Forskellen mellem bid og ask priserne kan

ses som en transaktionsomkostning for investoren. Grunden til at man kan se det
som en transaktionsomkostning er, at hvis han ikke sælger sin obligation til kurs
102, så kan han opgøre værdien af obligationen til ask-prisen på 104. Men for at
få frigjort kapitalen som er bundet i obligationen, bliver investoren nødt til at
betale transaktionsomkostningen, i form af at give afslag på sit afkast og kun få
bid-prisen for obligationen. Der er altså en omkostning i forbindelse med at sæl-
ge obligationen i markedet, og det kan netop ses som transaktionsomkostningen.
Dermed kan transaktionsomkostninger bruges som et mål for likviditetspræmien
i en given obligation.
I analysen i kapitel 8 estimerer vi en model som forsøger at beskrive transak-
tionsomkostningerne, hvor vi ser på sammenhængen mellem handelsstørrelsen og
transaktionsomkostningerne.



Kapitel 3

Beskrivelse af TRACE

I dette kapitel beskrives det system, som indsamler det handelsdata, som bliver
brugt i denne afhandling. Der gives en introduktion til, hvad systemet indeholder,
og hvem der er underlagt regulativer for at skulle bruge det. Desuden beskrives
det, hvorledes data vil blive brugt i denne afhandling. Den primære litteratur
som lægges til grund for dette kapitel er: ”Liquidity Biases in TRACE ” af Dick-
Nielsen (2009) samt de årlige Factbooks, som offentliggøres af Financial Industry
Regulatory Authority (FINRA).

3.1 TRACE historie

På det amerikanske erhvervsobligationsmarked skal alle handler på det sekundære
marked1 rapporteres i Trade Reporting and Compliance Engine (TRACE). Her
rapporteres blandt andet oplysninger om handlens størrelse og pris.

I 1998 begyndte Security and Exchange Commision (SEC) at fokusere på ob-
ligationsmarkedet og i særdeleshed på pristransparens (Dick-Nielsen (2009)). Helt
tilbage i 1994 etablerede FINRA2 et system, som havde til formål at holde opsyn
med 50 højtforrentede obligationer via et system kaldet Fixed Income Pricing Sy-
stem (FIPS). Disse 50 højtforrentede obligationer var alle Non-Investment Grade
obligationer udpeget, fordi de havde begrænset transparens (FINRA (2007)). I
begyndelsen af 2001 krævede SEC at alle medlemmer af FINRA3, skulle rappor-
tere alle over-the-counter (OTC) handler, som blev foretaget på det sekundære

1Det sekundære marked er det marked, hvor obligationerne bliver handlet efter de er blevet
udstedt. Markedet, hvor obligationerne bliver udstedt kaldes det primære marked.

2I 1994 hed FINRA National Association of Securities Dealers (NASD), men det er den
samme enhed. FINRA er den største regulator af obligationer udstedt af virksomheder på det
amerikanske erhvervsobligationsmarked, som ikke er styret af staten. FINRA er dedikeret til at
beskytte investorer og skabe markeds integritet gennem blandt andet TRACE (FINRA (2007)).

3FINRA fører tilsyn med 4,250 fondsmæglerfirmaer, omkring 162,155 filialer og omkring
629,525 mæglere (http://www.finra.org/AboutFINRA/).
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amerikanske erhvervsobligationsmarked. De obligationer, som skulle rapporteres,
var alle obligationer, som udstedtes i US dollar. Derfor blev TRACE udrullet i
juli 2002. Siden juli 2005 har alle handler skulle indrapporteres til TRACE, senest
15 minutter efter handlen har fundet sted.

TRACE systemet gav regulatorer øget mulighed for at overvåge hvilke hand-
ler, der blev indgået på markedet. Det gav yderligere mulighed for at øge transpa-
rensen ved offentliggørelse af handler, som blev indgået i de enkelte obligationer.
I juli 2002 var det ikke alle handler med obligationer, som blev offentliggjort af
FINRA. Årsagen til at man ikke gav fuld indsigt i alle handler var, at der var
forskellige meninger om, hvordan transparensen kunne påvirke markedet (Dick-
Nielsen (2009)). Skepsissen skyldtes synspunktet at: Hvis der kom fuld trans-
parens i markedet, kunne det ende med at market makerne ikke ville indgå de
handler som de ellers ville, da de ikke havde nogen god mulighed for at skabe
profit på handlen. Dette kunne i værste tilfælde betyde at markedet ville kol-
lapse. På den anden side ville investorerne have et bedre udgangspunkt for at
indgå deres handler, og på den måde ville de kunne handle på mere fair vilkår.
Dette kunne medvirke til, at markedet blev mere attraktivt for investorerne og
derigennem mere likvidt.

Udvidelsen af data, som blev offentliggjort af TRACE skete i tre trin, på
den måde kunne FINRA måle betydningen af transparens for likviditeten på det
amerikanske erhvervsobligationsmarked (FINRA (2007)):

1. Juli 2002
Her påbegyndte man offentliggørelsen af alle obligationer, som var Invest-
ment Grade4, og som alle havde en obligationsserie med en initial udste-
delse på over 1 milliard dollars. Desuden blev obligationerne, der tidligere
var FIPS obligationer (de obligationer som allerede blev rapporteret til og
offentliggjort af FINRA siden 1994), fortsat offentliggjort. Under disse be-
tingelser var der cirka 520 obligationer, som blev offentliggjort (Dick-Nielsen
(2009)).

2. Marts og April 2003
Nu begyndte man yderligere, at offentliggøre alle Investment Grade obliga-
tioner, der havde en nominel initial udstedelse på over 100 millioner dollars
eller som minimum havde en rating svarende til A- (ved S&P og Fitchs
ratingsklasser) A3 (Ved Moody’s ratingklasse). Desuden blev der nu også

4Om en obligation er i Investment Grade afhænger af hvilken ratingklasse obligationen
befinder sig i. Fra AAA til BBB er en obligation i Investment Grade når man bruger Fitch
Ratings (Fitch (2013)).
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tilføjet 120 obligationer, som havde BBB rating (Fitch). Det betød, at der
nu var omkring 4,650 obligationer hvorpå handler blev offentliggjort.

3. Februar 2005
Hovedparten af handlerne på erhvervsobligationsmarkedet blev nu offent-
liggjort. Det betød at 95 pct. af den samlede handels mængde, som var
TRACE relateret, blev offentliggjort. De fleste handler blev offentliggjort
med det samme, mens enkelte sjældent omsatte obligationer fik handler
offentliggjort med forsinkelse såfremt handelsstørrelsen var over 1 million
dollars (FINRA (2007)).

4. November 2008
Man offentliggør nu også købs- og salgsinformation om handlerne. Denne
regulering påvirkede også data før november 2008. Al data fra TRACEs
begyndelse blev hermed offentliggjort med denne information.

3.2 Offentliggørelse af TRACE data

TRACE data er tilgængeligt blandt andet via Wharton Research Data Servi-
ces5 (WRDS). Data fra WRDS indeholder oplysninger om nogle af de handler
som bliver rapporteret til TRACE, dog med restriktioner i informationsniveauet.
Eksempelvis er information omkring provisionen for den enkelte handel ikke in-
kluderet i data fra WRDS. Derudover findes Enhanced TRACE, som indeholder
oplysninger om handlerne, der ikke var tilgængelige, da handlen blev offentlig-
gjort første gang. Dette datamateriale er dermed mere detaljeret end det ordinæ-
re TRACE data fra WRDS. På grund af den yderligere informationsmængde i
enhanced TRACE, bliver dette offentliggjort med minimum 18 måneders forsin-
kelse6. I denne afhandling benyttes enhanced TRACE data, og det omtales som
TRACE data. Det ordinære øjeblikkeligt offentliggjorte TRACE data vil blive
omtalt WRDS data.
Da der er forsinkelse på TRACE data, er der i afhandlingen benyttet data fra juli
2002 (fra indførelsesdatoen af TRACE) til og med december 2010. I tabel 3.1 er
antallet af rapporteringer angivet for henholdsvis WRDS og TRACE data.

Der er således over hele perioden knapt 29 mio. rapporteringer, som ikke blev
offentliggjort øjeblikkeligt, og de findes alene i TRACE data.

Udviklingen i antallet af rapporteringer, som offentliggøres og ikke offentlig-
gøres over tid, kan ses ved tabel 3.2. Antallet af handler, som bliver offentliggjort

5Wharton Research Data Services er en webbaseret dataservice central fra ”The Wharton
School at the University of Pennsylvania”. Forskere over hele verden får stillet øjeblikkelige data
til rådighed via denne dataservice (https://wrds-web.wharton.upenn.edu/wrds/).

6https://wrds-web.wharton.upenn.edu/wrds/news/_006Data%20Updates.cfm
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WRDS TRACE Forskel

53 769 536 82 702 872 28 933 336

Tabel 3.1: Antal rapporteringer i henholdsvis WRDS og TRACE data. Forskellen mellem de to datasæt
skyldes til dels at WRDS ikke indeholder både købs- og salgssiden sider af en given interdealer handel.

i 2002, er ikke repræsentativt for hvor mange handler der reelt set var i 2002. Det
skyldes, som nævnt tidligere, at systemet først blev sat i produktion i juli 2002
og at ikke alle handler blev offentliggjort. For de sidste to år i datapopulationen
ses det, at der er betydeligt flere rapporteringer til TRACE. Det kan tyde på, at
markedet er blevet mere attraktivt for investorer, hvilket medfører et større antal
rapporteringer i TRACE data.

År WRDS TRACE Forskel

2002 1 133 524 4 024 146 2 890 622
2003 3 034 352 8 304 862 5 270 510
2004 3 483 582 7 595 786 4 112 204
2005 6 210 044 8 072 199 1 862 155
2006 5 549 368 7 287 698 1 738 330
2007 5 115 270 6 751 297 1 636 027
2008 6 734 835 8 992 317 2 257 482
2009 11 497 802 15 560 127 4 062 325
2010 11 010 759 16 114 440 5 103 681

Tabel 3.2: Antal rapporteringer i henholdsvis WRDS og TRACE fordelt på årene. Forskellen mellem de
to datasæt skyldes i de senere år primært at WRDS ikke indeholde begge sider af en given interdealer
handel. I årene forud herfor skyldes det i højere grad, at en mængde handler ikke blev offentliggjort jf.
afsnit 3.1.

Yderligere kan man se, at antallet af handler, som ikke bliver offentliggjort i
starten af TRACE systemets historie, er stort. Dette er illustreret i figur 3.1. I
figuren ses at der ved periodens start, 2002, er en stor andel af de handler, som
faktisk bliver rapporteret til TRACE, som ikke bliver offentliggjort. Det skyldes
som nævnt, at man i starten ikke vidste, hvordan offentliggørelsen af handlerne
ville påvirke markedet.

Grunden til at data fra FINRA først bliver offentliggjort så lang tid efter, kan
være, at man forsøger at sikre markedsdeltagerne et minimum af anonymitet. Ek-
sempelvis i forhold til hvor meget provision der tages for at udføre en given handel.

Da TRACE data indeholder alt, hvad der er blevet rapporteret til TRACE, så
er der en hel del fejlrapporteringer, der skal korrigeres for, inden man kan arbejde
med data. Ifølge Dick-Nielsen (2009) er 7.7 pct. af alle indrapporteringer, rappor-
teringer som ikke er rigtige handler. Det er fejlrapporteringer samt korrektioner
af disse. Hvis der er blevet indrapporteret en forkert handel i TRACE, vil denne
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Figur 3.1: Andelen af rapporteringer som ikke offentliggøres. Andelen af ikke offentliggjorte rapporte-
ringer skyldes i de senere år primært, at offentliggjorte rapporteringer ikke indeholder begge sider af
en given interdealer handel. I de tidligere år skyldes det i højere grad, at en mængde handler ikke blev
offentliggjort jf. afsnit 3.1.

forkerte handel stadig indgå i offentliggørelsen af TRACE data. Da WRDS og
FINRA ikke reviderer data, når der forekommer denne type fejl, har vi været
nødt til selv at kvalitetssikre data. Hvis man ikke korrigere data for denne type
fejl, vil det kunne have en betydelig indvirkning på likviditetsmål som eksempel-
vis Amihud og Turnover. En redegørelse for hvordan TRACE data kvalitetssikres
vil blive foretaget i kapitel 5.



Kapitel 4

Beskrivelse af handelsdata

Inden der analyseres på det amerikanske erhvervsobligationsmarked, er det vigtigt
for os, at redegøre for hvad TRACE data indeholder. Derfor gives der i dette kapi-
tel en redegørelse for datasættets struktur. TRACE data beskrives, ved hvordan
de forskellige variable skal behandles og hvilke størrelser de angiver.

4.1 TRACE data

TRACE data er som tidligere nævnt det mest detaljerede data fra det ame-
rikanske erhvervsobligationsmarked. Da det ikke er relevant at præsentere alle
variablene i datasættet, vælger vi kun at præsentere de variable som er nødven-
dige for at kvalitetssikre data samt for de analyser vi udfører i denne afhandling.
Data indeholder alle rapporteringer, det betyder at alle handler, tilbageførsler1,
annulleringer2 og korrektioner3 er med i data. Derfor er det vigtigt at have en
god viden omkring hvordan datastrukturen er, for at kunne kvalitetssikre data i
forbindelse med fejlrapporteringer. Variablene som vi derfor har haft stor fokus
på er beskrevet herefter. I det følgende vil variabelnavnene, som de er i datasættet
være skrevet i parentes.

• Message Sequence Number (MSG_SEQ_NB): Denne variabel er et
unikt nummer som bliver genereret af TRACE-systemet, når der foretages
en rapportering. Alle rapporteringer, ligegyldig om det er en almindelig han-
del, tilbageførsel eller en korrektion af en handel, får et nummer. Nummeret
er unikt for hver handelsdag. Senere skal det vise sig at dette nummer har
stor betydning i forhold til at kvalitetssikre data. Dette vil blive beskrevet
i kapitel 5.

1Tilbageførsel er når en handel som er rapporteret for mindst en handelsdag siden ønskes
annulleret.

2Annullering er når en handel som er rapporteret samme handelsdag ønskes annulleret.
3Korrektion er når en handel som er rapporteret samme handelsdag ønskes korrigeret.
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• Trade status (TRC_ST): Variablen angiver typen på rapporteringen.
En rapport kan være en almindelig handel, T (Trade report), annullering
af handel, C (Trade Cancellation) eller korrektion af en handel, W (Trade
Correction). Variablen som kan tage tre forskellige værdier, skal også vise
sig at have en stor betydning for rensningen af data. Dette vil også blive
beskrevet i kapitel 5.

• CUSIP (CUSIP_ID): Dette er et unikt ID for hver obligation. Dette
CUSIP bliver tildelt af Standard & Poor’s CUSIP Service Bureau4. ID’et
kan sammenlignes med fondskoder i Danmark. Viden omkring denne vari-
abel er afgørende for at kunne udregne likviditetsmål for de enkelte obliga-
tioner. Denne variabel spiller også en stor rolle i forhold til at rense data
korrekt, samt at tilknytte stamdata til de enkelte obligationer.

• Commision Indicator (CMSN_TRD): Denne variabel indikerer om
den rapporterede handelspris indeholder provision til dealeren. Variablen
kan antage to værdier ”Y”, som indikerer at prisen indeholder provision
eller ”N”, som indikerer at prisen ikke indeholder provision til dealeren.

• Buyer Commision (BUY_CMSN_RT) og
Seller Commision (SELL_CMSN_RT): Disse to variable indeholder
størrelsen på provisionen til dealeren. Dealeren kan få en provision ligegyl-
dig om det er et salg eller om det er et køb som skal fortages for kunden.
Størrelsen på provisionen bliver angivet i procent af hovedstolen. Eksempel-
vis hvis en obligation bliver handlet til kurs 104 og provisionen er 2, så den
reelle pris på obligationen givet ved 104 − 2 = 102, når det antages at ho-
vedstolen er 100. Disse størrelser vil blive brugt i analysen af de estimerede
transaktionsomkostninger i kapitel 8.

• Quantity (ENTRD_VOL_QT): Denne variabel angiver størrelsen på
handlen og angiver antallet af enheder som handles. I følge manualen5 for
TRACE data, svarer én enhed til 1,000 dollars hovedstol. Denne betragt-
ning er vi uenige i. Vi mener derimod at én enhed svarer til 1 dollar ho-
vedstol. Argumentet for vores opfattelse af denne størrelse kommer af at vi
har betragtet forskellige obligationer og set på deres udestående mængde
og dernæst set på den samlede handelsvolumen for den enkelte dag.
Eksempelvis ser vi på United Health Group, som udsteder en obligationsse-
rie den 27. februar 2006. Udstedelsen er på 750 millioner dollars6. Samme
år ser vi i TRACE data, at der 354 gange bliver lavet handler hvor den

4http://www.finra.org/web/groups/industry/@ip/@comp/@mt/documents/appsupportdocs/p120989.pdf
5http://www.finra.org/web/groups/industry/@ip/@comp/@mt/documents/appsupportdocs/p120989.pdf
6Stamoplysninger omkring obligationen er hentet fra Mergent FISD databasen som på til-

svarende vis som WRDS data kan tilgås via Wharton Research Data Services.
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rapporterede mængde er over 750,000 enheder. Hvis man følger manualens
beskrivelser af enheden på handlen, svarer det til at der er blevet hand-
let for 750,000 · 1,000 $ = 750,000,000 $ eller mere. Yderligere ser vi, at
der i samme år er 78 handler som har en handelsstørrelse som er større
end 7,500,000 enheder. Dette svarer til at der blevet handlet for mere end
7,500,000 · 1,000 $ = 7,500,000,000 $. Det betyder at der er 78 handler som
er mere end ti gange så stor som den udstedte mængde. Dette må være en
fejl. Derfor antager vi at én enhed, svarer til en dollar hovedstol.

• Yield (YLD_PT): Denne variabel angiver den effektive rente på ob-
ligationen ved en given handel. Denne effektive rente er ikke noget som
TRACE-systemet beregner, men er en rente som skal rapporteres til syste-
met. Det er ikke altid at denne variabel er tilgængelig for en given handel.
Hvilket får betydning for analysen i kapitel 9 hvor rentespændet regresseres.

• Price (RPTD_PR): Denne variabel giver oplysninger omkring prisen
på den handlede obligation. Alle priserne er opgjort i 100 dollars hovedstol.
Prisen indeholder eventuelle provisioner og andre mark-ups der kan ligges
til prisen på en obligation. Om prisen der bliver rapporteret til TRACE er
en clean price7 eller en dirty price8 er ikke angivet i manualen for TRACE
data. Vi har i denne afhandling valgt at se det som clean price. Ved nærme-
re undersøgelser af en tilfældig handel har vi konstateret, at det må være
clean prices som indgår i TRACE data.
Vi betragter en obligation udstedt af Bank of America, med en kuponrente
på 5 pct. og udløb den 1. februar 2007. Obligationen har halvårlige kupon-
betalinger henholdsvis den 1. august og 1. februar hvert år. Obligationen
bliver handlet med valør 26. juli 2002 til en pris på 104.08 og med en rappor-
teret effektiv rente på 4.245 pct.. For at eftervise hvilken pris der formentlig
bliver rapporteret til TRACE, bruger vi den effektive rente til at beregne
henholdsvis clean price og dirty price. Dette kan ses i tabel 4.1.

I tabel 4.1 kan man se, at der er forskel på hvor meget af nutidsværdien
af den første kuponbetaling, som inkluderes i prisen. Det betyder at dirty
pricen alt andet lige stiger i takt med at vi kommer tættere på terminen.
Clean pricen angiver værdien af at have obligationen frem til den nærmeste
termin, og i dette tilfælde svarer det til seks dages kuponrente, og alle de
fremtidige kuponbetalinger. I søjlerne ”Dirty Price” og ”Clean Price” bru-
ges kontinuerlig rentetilskrivning, eksempelvis er værdien af den nærmeste
kuponbetaling for dirty price givet ved:

DirtyPrice = Kupon · e(−T ·r) = 2.625 · e(−0.02·4.245%) = 2.623 (4.1)
7Clean price er prisen på obligationen uden vedhængende rente.
8Dirty price er prisen på obligationen med vedhængende rente.
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Dage til År til Betalings- Kupon Dirty Kupon Clean
kupon kupon dag Dirty Price Clean Price

6 0.02 2002.08.01 2.625 2.623 0.088 0.087
186 0.52 2003.02.01 2.625 2.568 2.625 2.568
366 1.02 2003.08.01 2.625 2.514 2.625 2.514
546 1.52 2004.02.01 2.625 2.461 2.625 2.461
726 2.02 2004.08.01 2.625 2.410 2.625 2.410
906 2.52 2005.02.01 2.625 2.359 2.625 2.359
1086 3.02 2005.08.01 2.625 2.309 2.625 2.309
1266 3.52 2006.02.01 2.625 2.261 2.625 2.261
1446 4.02 2006.08.01 2.625 2.213 2.625 2.213
1626 4.52 2007.02.01 102.625 84.720 102.625 84.720

106.439 103.903

Tabel 4.1: Beregning af dirty og clean priser for obligation udstedt af Bank of America.

I ligning (4.1) tilbagediskonterer vi med den effektive rente som er blevet
rapporteret til TRACE. En sammenligning af de beregnede priser med den
rapporterede pris viser at hverken clean price eller dirty price ikke rammer
helt præcist.

AfvigelseDirtyPrice =
BeregnetPris

RapporteretPris
− 1 =

106.439

104.08
− 1 ≈ 2.27% (4.2)

AfvigelseCleanPrice =
BeregnetPris

RapporteretPris
−1 =

103.903

104.08
−1 ≈ −0.17% (4.3)

Af udtrykkene i (4.2) og (4.3) kan det ses, at den relative afvigelse er størst
hvis man betragter det som dirty price. Dette er argumentet for at vi be-
tragter priserne rapporteret til TRACE som værende clean price - altså
priser hvor den vedhængende rente ikke inkluderet. Dette har betydning i
forhold til beregning af Amihud og Roll som er beskrevet i kapitel 2.

• As Of Indicator (ASOF_CD): Variablen angiver om rapporten er en
tilbageførsel af en handel (R), en handel rapporteret tilbage i tid (A) eller
en regulær rapportering af en handel. Den udfyldes når rapporten vedrører
en handel som ligger mere end én handelsdag tilbage. Denne variabel er ikke
udfyldt, hvis tilbageførslen eller rettelsen sker samme dag som den regulære
handel. Denne variabel viser sig også at være yderst vigtig i forhold til, at
kvalitetssikre data og dette vil blive beskrevet i kapitel 5.

• Execution Date (TRD_EXCTN_DT) og
Execution Time (TRD_EXCTN_TM): Disse variable er henholds-
vis en dato variabel og en tids variabel. Tilsammen angiver de datoen og
tidspunktet som rapporteringen vedrører.
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• Trade Report Date (TRD_RPT_DT) og
Trade Report Time (TRD_RPT_TM): Disse variable er henholdsvis
også en dato variabel og en tids variabel. Tilsammen angiver de dagen og
tidspunktet på hvornår rapporten bliver rapporteret til TRACE.

• Buy/Sell Indicator (RPT_SIDE_CD): Denne variabel angiver om
den rapporterede handel er et køb eller salg. Dette indikeres med enten ”B”
for et køb eller ”S” for et salg. Det skal dog bemærkes, at hvis der bliver
rapporteret et køb i en handel med en investor (som ikke selv kan handle
på markedet), ”B”, så svarer det til at investoren har solgt en obligation.
Det skyldes, at dem som rapporterer til systemet er tradere/dealere. Disse
dealere rapporterer dermed deres side af handlen til TRACE og det gør
investoren ikke.

• Contra Party Indicator (CNTRA_MP_ID): Dette er en variabel
som angiver om den rapporterede handel er en handel mellem et medlem af
FINRA (en som underlagt betingelse om at indrapportere) og en almindelig
investor eller om handlen er mellem to medlemmer af FINRA, en såkaldt
interdealer handel. Dette bliver angivet ved enten ”C” for almindelig inve-
storhandel eller ”D” for en interdealer handel. Hvis der er tale om ”D”, så
vil handlen blive rapporteret til TRACE af både køber og sælger. Dette
er vigtig information i forbindelse med kvalitetssikring af data, da man el-
lers kan have et likviditetsmål som vil være kunstigt højt, da én handel vil
være repræsenteret to gange i data. Måden hvorpå vi korrigerer for denne
dobbeltrapportering vil blive beskrevet i kapitel 5.

• Dissemination Flag (DISSEM_FL): Denne variabel angiver om rap-
porten blev offentliggjort umiddelbart efter den givne handel blev indgået.
Hvis en rapportering bliver offentliggjort får den en værdi ”Y” ellers er den
”N”. Denne er især vigtig for at kunne afgøre betydningen af transparens
for handlerne. Denne variabel vil i en af vores analyser blive brugt til at
kunne afgøre hvilke obligationer som er transparente og hvilke som ikke er.
I den efterfølgende analyse vil variablen blive brugt til at afgøre om en given
handel har været offentliggjort eller ej.

• Original Message Sequence Number (ORIG_MSG_SEQ_NB):
Denne variabel angiver Message sequence number på den rapport som man
ønsker at korrigere eller annullere. Ved at have denne variabel kan man
identificere den handel som en given korrektion eller annullering vedrører.
Man kan kun referer til et originalt nummer, hvis korrektionen eller annul-
leringen sker samme dag. Hvis dette ikke er tilfælde, så skal man foretage
sin ændring ved brug af As Of Indikatoren. Det originale nummer vil også
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blive brugt til at kunne slette handler som er blevet rettet indenfor samme
handelsdag.

4.2 Datastruktur

Som nævnt i kapitel 3 skal alle medlemmer af FINRA rapportere en given OTC
handel med erhvervsobligationer på det sekundære marked ved brug af TRACE-
systemet. Hvis der foretages et køb eller salg for en investor9, skal dealeren rap-
portere handlen. Hvis to dealere handler med hinanden, så skal begge dealere
rapporterer informationer om den givne handel. Det betyder, at der i systemet
nu vil være to rapporter som er fremkommet ved én handel.
En rapporteringsfejl kan nemt rettes indenfor samme handelsdag. Hvis der er
rapporteret en forkert handel, så indsendes en korrigerende eller annullerende
rapport til TRACE. Det betyder, at både fejlrapporten og rapporten som enten
korrigerer eller annullerer den forkerte rapportering vil være i TRACE data.

Obl. ID Dato Tid Pris Eff. Rente SN Orig. SN TRD St.

A.GC 20100114 14:53:07 107.50 5.309 43 567 T
A.GC 20100114 14:53:07 107.50 5.309 43 590 43 567 C

Tabel 4.2: Eksempel på rapporteringsfejl som annulleres samme handelsdag. Bemærk, at SN
angiver Sequence Number, Orig. SN angiver Original sequence number og TRD St. angiver
Trade status.

Eksempel på en annullering af en rapportering samme handelsdag kan se ud
som i tabel 4.2. Den første række i tabellen er den oprindelige rapporterede han-
del. Den samme handelsdag finder man ud af, at rapporteringen er forkert og ikke
skulle have været rapporteret til TRACE. Derfor rapporteres nu en rapport som
ligner den første rapport, men med et nyt tildelt sequence number og i Original
SN angives hvilken handelsrapport som skal annulleres. Variablen Trade status
angiver om det er en regulær handel, korrektion eller annullering.

Obl. ID Dato Tid Pris Eff. Rente SN Orig. SN TRD St.

A.GC 20100121 14:38:55 109.202 5.051 43 724 T
A.GC 20100121 15:21:36 109.201 5.051 50 376 43 724 W

Tabel 4.3: Eksempel på rapporteringsfejl som skal korrigeres. Bemærk, at SN står for Sequence
Number, Orig. SN står for Original sequence number og TRD St. angiver Trade status.

9En investor er en som ikke har direkte adgang til markedet, men en som skal bruge en
dealer til at foretage en given handel.
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I tabel 4.3 er den første række den oprindelige rapportering. Denne gang viser
det sig at handlen er blevet rapporteret med en forkert pris. Derfor rapporteres
en korrektion af den første handel med den korrekte pris, et nyt sequence number
og i Original SN angives hvilken handelsrapport som skal korrigeres.

Når annulleringen eller korrektionen sker samme handelsdag som rapporte-
ringsfejlen, er det simpelt at identificere den rapport som annulleringen eller kor-
rektionen henviser til. Det skyldes, at for intradag handler er sequence number
unikt og dermed kan man uden store problemer bruge Original SN til at identifice-
re den oprindelige handelsrapport. Med en annullering som i det første eksempel,
skal begge rapporter slettes fra datasættet, da begge rækker indeholder oplysnin-
ger om en handel som ikke er sket. For en korrektion som i den andet eksempel
skal man kun slette den oprindelige handel og beholde den korrigerende handels-
rapport.

Rapporteringer til TRACE senere end den handelsdag den aktuelle transak-
tion har fundet sted, vil stadig indeholde de samme informationer, som en handel
der rapporteres med det samme. I det offentliggjorte data vil handlen nu blive
markeret som en As Of handel. Dette spiller en stor rolle i forhold til rappor-
teringsfejl som opdages og rettes tidligst den efterfølgende handelsdag for den
aktuelle transaktion. Hvis en dealer vil slette en handel som er blevet rapporte-
ret nogle dage tidligere, skal dealeren indsende en identisk handelsrapport, men
denne rapport skal nu markeres som en reversal (tilbageførsel). Hvis der ønskes
at korrigere en handel som er sket nogle dage tidligere, så skal dealeren først
rapportere en tilbageførsel af den oprindelige handel, dernæst skal den korrekte
handel rapporteres, og denne rapport markeres som en As Of handel. Da data
altid indeholder alle rapporteringer, er det nødvendigt, at der for en tilbageførsel
slettes begge rapporter, altså den første rapport samt tilbageførslen. Tabel 4.4 er
et eksempel på en handel som er blevet tilbageført og dernæst er der rapporteret
en korrekt handel og denne er markeret som en As Of handel. Det ses at volumen
er blevet korrigeret til 25,000.

Obl. ID Dato Tid Pris Volume Eff. Rente ASOF

GS.IAR 20100618 10:07:08 100.09 30 000 5.362
GS.IAR 20100618 10:07:08 100.09 30 000 5.362 R
GS.IAR 20100618 10:07:08 100.09 25 000 5.362 A

Tabel 4.4: Eksempel på rapportkorrektion dage efter den første rapport. Datoen angiver hvilken dag
handlen er eksekveret.

I tilfældet som eksemplet viser, kan man ikke bruge det unikke sequence num-
ber, da der ikke er tale om en intradag korrektion. I eksemplet i tabel 4.4 ses det,
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at ændringen i den oprindelige handel ikke er særlig stor, og uden tilbageførselsin-
dikatoren (R) ville vi ikke have identificeret at to af rapporterne ikke repræsentere
reelle handler.

Hvis man ikke er i stand til at slette disse fejl fra datasættet, vil det føre til
at man tæller mange handler dobbelt og ikke eksisterende handler inkluderes på
baggrund af fejlrapporteringer. I kapitel 6 vil effekten af vores rensning af data
blive fremlagt. Det viser sig, at man kan få et noget misvisende likviditetsmål for
enkelte obligationer.



Kapitel 5

Kvalitetssikring af TRACE data

Data har som tidligere beskrevet i kapitel 4 en masse rapporteringer som ikke
er reelle handler. Dette kapitel vil redegøre for hvilke foranstaltninger der gøres
for at rense det importerede TRACE data. Dette er relevant da vi hurtigt kan
ende med at begå meget store fejl, hvis vi ikke kompenserer for fejlrapporteringer
og korrektionerne af disse. Hvor stor betydning det har, viser vi senere i kapitel
6. Den endelige analyses kvalitet kan således lide under manglende omtanke i
denne del. Opbygningen af dette kapitel følger samme kronologi som den opsatte
kvalitetssikringsprocedure.

5.1 Datas karakteristika

Indledningsvist importeres daglige TRACE data, som vi dernæst gruppere må-
nedsvist. Denne gruppering sker på baggrund af rapporteringsdato. Det betyder
at opdelingen sker på baggrund af dagen handlen er rapporteret, og ikke dagen
hvor den udføres. Det er hensigtsmæssigt eksempelvis ved intradag korrektioner.
Det betyder også at der kan ligge rapporteringer i et datasæt for maj 2008 som
reelt refererer til september 2002.

Årsagen til at data grupperes månedsvist og der ikke laves et stort datasæt for
hele perioden, er at nogle af de procedurer der køres bliver meget tunge når data
mængderne bliver store. Derfor er det en fordel at have en begrænset størrelse på
de enkelte datasæt. Det importerende data har de beskrivende karakteristika som
kan ses i tabel 5.1. Det ses at hver obligation i gennemsnit handles 1.67 gange om
dagen, og på de 5 pct. mest aktive dage er der en gennemsnitlig handelsfrekvens
på over 2.76 gange for obligationerne.
Det er bemærkelsesværdigt hvor meget der i gennemsnit omsættes i den mest
omsatte obligation om dagen. Der er her tale om 5,961,234,370 dollars, hvilket
umiddelbart kan virke som en stor handelsmængde. En mulig forklaring på det

35
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kan være, at der også indgår primære handler i TRACE data. Når der udste-
des en ny stor obligationsserie og der potentielt handles lidt på det sekundære
marked samme dag, så bliver den omsatte mængde meget stor, og det kan være
medvirkende til den umiddelbart meget store handelsmængde. Yderligere kan det
ses, at der i gennemsnit omsættes for 960 dollars i den mindst omsatte obligation
om dagen. Det viser at der er en markant forskel på de to ekstremer.

Karakteristika Middelværdi 5%-fraktilen Median 95%-fraktilen

Handler pr. dag pr. obligation 1.67 0.96 1.52 2.76
-Institutionel 0.26 0.13 0.25 0.43
-Interdealer 0.80 0.45 0.69 1.49
-Privat 0.61 0.34 0.58 1.00
Gns. Handelsstørrelse pr. dag
(1 000$) 4484.19 2927.88 4187.24 6680.89
-Institutionel 3686.60 2427.68 3353.21 5729.37
-Interdealer 774.59 293.50 682.15 1526.10
-Privat 24.73 22.88 24.78 26.63
Handelsstørrelse. pr. obligation
pr. dag (1 000$) 7780.27 10.00 260.00 24 416.00
-Institutionel 10 640.62 150.00 2000.00 30 000.00
-Interdealer 5132.43 10.00 130.00 16 020.00
-Privat 96.21 5.00 40.00 341.00
-Minimum 0.96 0.01 1.00 1.00
-Maksimum 5 961 234.37 419 720.00 4 007 997.00 15 145 910.00

Tabel 5.1: Beskrivende karakteristika for TRACE data før kvalitetssikring.

Data indeholder observationer som ikke er reelle rapporteringer. Dette om-
fatter observationer som er duplikerede eller har utilstrækkelig information. Den
opsatte procedure er beskrevet i appendiks som kan findes i afsnit 13.1. Betyd-
ningen for TRACE data af denne procedure kan ses i tabel 5.2.

Rapporteringer Rapporteringer Manglende Duplikater Slettede
før procedure efter procedure information rapporteringer

82 705 429 82 702 872 2553 4 2557

Tabel 5.2: Oversigt over omfanget af observationer med manglende information og duplikater.

5.2 Korrektioner og annulleringer af
tilbageførsler

Data indeholder en mængde tilbageførsler (reversals). Disse tilbageførsler kan
ønskes fortrudt senere samme dag som de er rapporteret. De kan være udtryk for
at en dealer nogle dage i forvejen har indrapporteret en handel, og denne handel
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ønsker han at slette. Dette gøres ved at der laves en tilbageførsel, da det er for sent
at lave en intradag annullering. Senere samme dag fortrydes denne tilbageførsel,
og derfor rapporteres der en intradag annullering af tilbageførslen. I praksis ser
det ud som i tabel 5.3. Der ses det at der er fortaget en handel den 1. april 2010.
Denne handel opfattes som en fejl den 7. april 2010. Senere samme dag ændres
denne opfattelse, og tilbageførslen der blev rapporteret, bliver annulleret.
I denne procedure skal både den annullering der rapporteres, samt tilbageførslen
fjernes. Derved efterlades udelukkende den oprindelige rapportering af handlen.

Obl. ID Pris Par Effektiv Sequence Original Status As-Of Rapport
volumen rente Number SN Dato

JCI.GL 102.26 500 000 2.27 16728 T 20100401
JCI.GL 102.26 500 000 2.27 540 T R 20100407
JCI.GL 102.26 500 000 2.27 837 540 C R 20100407

Tabel 5.3: Eksempel på annullering af en tilbageførsel af handel med obligation udstedt af Johnson
CTLS INC.

På tilsvarende vis er det muligt at have en korrektion til en rapporteret til-
bageførsel. Denne kan være udtryk for at en dealer nogle dage i forvejen har
indrapporteret en handel, og denne handel ønsker han at slette. Dette gøres ved
at der laves en tilbageførsel, da det er for sent at lave en intradag annullering.
Senere samme dag opdages en fejl i denne tilbageførsel, og derfor rapporteres
der en intradag korrektion af tilbageførslen. I praksis ser det ud som i tabel 5.4.
Der ses det at der er fortaget en handel den 7. april 2010, denne rapportering
opdages som en fejl den 8. april 2010. Derfor indrapporteres en tilbageførsel. Der
er imidlertid en fejl i pris og effektiv rente i tilbageførslen og derfor rapporteres
en korrektion af tilbageførslen.

Obl. ID Pris Par Effektiv Sequence Original Status As-Of Rapport
volumen rente Number SN Dato

GILTF.GC 87 950 000 10.08 34682 T 20100407
GILTF.GC 950 950 000 71.97 72072 T R 20100408
GILTF.GC 87 950 000 10.08 73113 72072 W R 20100408

Tabel 5.4: Eksempel på korrektion af tilbageførsel af handel med obligation udstedt af Gilat Satelite
Networks.

Påvirkningen af datasættet som følge af denne procedure vises i tabel 5.5. Der
er således 11,633 korrektioner og annulleringer af tilbageførsler, der er indtastet
i systemet. Af disse er det kun 23, som der ikke tages højde for med den opsatte
procedure. En mulig forklaring på disse 23 observationer er, at det er intradag
korrektioner på intradag korrektioner. Denne problematik tager den opsatte pro-
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Rapporter Ændringer af Rappoter Ikke Rapporter
før procedure tilbageførsler slettet fundet efter procedure

82 702 872 11 633 20 046 23 82 682 826

Tabel 5.5: Oversigt over annulleringer og korrektioner af tilbageførsler. ”Ikke fundet” angiver antallet af
korrektioner og annulleringer som proceduren ikke korrigerer for. Der slettes flere rapporteringer end
der er ændringer, det skyldes at når der er en annullering så slettes både den oprindelige handel og
annulleringen.

cedure ikke højde for, men problematikken i 23 rapporteringer ud af over 82
millioner rapporteringer er så lille, at vi ser bort fra den fejl.

5.3 Korrektioner og annulleringer

I dette afsnit beskrives hvordan ordinære intradag korrektioner og annulleringer
fjernes. Eksempler på korrektioner og annulleringer er allerede beskrevet i afsnit
4.2. Proceduren sletter begge rapporteringer hvis der er tale om en annullering.
Ved korrektion slettes kun den oprindelige rapport, og korrektionen fungerer her-
efter som en handel. Kvaliteten af den opsatte procedure afspejles i tabel 5.6.

Rapporter Intradag Rappoter Ikke Rapporter
før procedure rettelser slettet fundet efter procedure

82 682 826 2 057 596 3 236 092 7399 79 446 734

Tabel 5.6: Resultat af procedure for annulleringer og korrektioner. ”Ikke fundet” angiver antallet af
korrektioner og annulleringer som proceduren ikke korrigerer for. Der slettes flere rapporteringer end
der er ændringer, det skyldes at når der er en annullering så slettes både den oprindelige handel og
annulleringen.

Omorganisering af data

Data ligger som beskrevet i afsnit 5.1 grupperet efter rapporteringsdatoen. Den
næste procedure der udføres, har til formål at tilbageførte handler skal slettes.
Tilbageførslerne kan godt vedrøre en handel der er foretaget for længe siden og
derfor er den nuværende datastruktur ikke tilstrækkelig længere. Et eksempel
på en sent rapporteret handel kan ses i tabel 5.7. Her ses at en indrapportering
foretaget den 10. marts 2009 faktisk refererer til en handel der fandt sted 1.
oktober 2003.

Obl. ID Dato Tid Pris Par Sequence Status As-Of Rapport
volumen Number Dato

UBS.HMM 20031001 15:06:50 30.50 10 000 7363 T A 20090310

Tabel 5.7: Eksempel på en meget sent indrapporteret handel med en obligation udstedt af UBS.
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I denne procedure sorteres de forskellige månedsdata således, at de grupperes
efter handelsdagen. Altså datoen, som handlen reelt blev udført, og ikke hvornår
den blev rapporteret. Det betyder i praksis at handler som den i tabel 5.7, bliver
en del af de perioder de reelt tilhører. Yderligere sikrer dette at data ligger korrekt
i forhold til de analyser som udføres i denne afhandling.

5.4 Håndtering af tilbageførsler

Data er nu korrigeret for alle intradag ændringer og er organiseret på en passende
måde. Dernæst skal datasættet korrigeres for de handler som slettes tilbage i tid,
altså tilbageførsler. Et eksempel på en tilbageførsel der går langt tilbage kan ses
i tabel 5.8.

Obl. ID Dato Tid Pris Par Sequence Status As-Of Rapport
volumen Number Dato

UBS.HMM 20031001 15:06:50 30.50 10 000 7362 T R 20090310

Tabel 5.8: Eksempel på en meget sent indrapporteret tilbageførsel af en handel med en obligation
udstedt af UBS.

Hvis man sammenholder tilbageførslen i tabel 5.8 med den As Of rapport
der er i tabel 5.7, er det et godt eksempel på hvor ulogiske rapporteringerne kan
være. Her foretages først en tilbageførsel af en handel, og umiddelbart herefter
rapporteres handlen igen.

Denne type af ændringer er den mest udbredte, det er dog de færreste ændrin-
ger som refererer flere år tilbage i tiden. En oversigt over antallet af tilbageførsler
i de forskellige perioder kan ses i tabel 5.9. Det er interessant at se at der i marts
og april måned i 2010 er mange tilbageførsler, sammenlignet med de resterende
perioder. Det kan være et udtryk for at der i perioden har været en form for
datavalidering, som har medført et stort antal tilbageførsler.

Måned 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Januar 14 182 10 117 12 000 9687 6770 7150 15 075 9148
Februar 11 801 9087 10 295 8637 5378 6716 10 379 8540
Marts 15 893 10 387 11 169 9922 6401 6402 13 027 53 340
April 14 286 9366 12 586 8554 5754 7066 11 284 35 249
Maj 14 127 8730 12 037 9038 6144 6782 11 147 17 419
Juni 12 901 10 676 13 279 8638 9025 6319 16 580 19 715
Juli 14 160 11 173 14 931 8506 7521 6419 7248 14 294 14 567
August 16 413 9442 10 260 9437 9290 6854 5442 13 562 16 942
September 12 728 10 779 9824 9152 9060 5975 8827 17 136 17 271
October 16 181 15 911 12 952 12 232 11 435 9184 11 812 11 918 13 738
November 11 495 13 706 14 985 12 859 8674 5964 7990 9170 9330
December 12 303 9765 10 206 9244 7300 5709 9854 9400 9127

Tabel 5.9: Oversigt over antallet af tilbageførsler fordelt på måneder og år. De første seks måneder af
2002 indeholder ingen tilbageførsler da TRACE-systemet først blev udrullet i juli 2002.
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Den opsatte procedure til at slette tilbageførsler samt de tilhørende tilbagefør-
te handler, medfører en ny problemstilling sammenlignet med intradag ændrin-
gerne som beskrevet i afsnit 5.2. Der er ikke noget Original Message Sequence
Number som forbinder tilbageførslerne direkte til rapporterne. Derfor er proce-
duren opsat således, at en tilbageførsel matcher en rapport, hvis følgende karak-
teristika er de samme:
Cusip ID, Handelsdag, Handelstidspunkt, Pris, Handels Volumen, Effektiv rente
og Køb- eller Salgsindikator.

Kravene betyder at der er en del tilbageførsler, hvor vi ikke finder en tilhøren-
de oprindelig rapportering. Ved at reducere antallet af karakteristika der matches
på, kunne vi opnå flere tilbageførsler hvortil en rapportering findes. Vi vurderer,
at det er bedre at være sikre på, at det der slettes skal slettes, end at risikere at
slette rapporter, som ikke skal tilbageføres. En implikation af denne problematik
er, at man kan risikere at en tilbageførsel matcher flere handelsrapporter. Et ek-
sempel på dette kan ses i tabel 5.10. Her ønsker vi kun at en enkelt af de to mulige
kandidater slettes og dette er en forskel fra Dick-Nielsen (2009), hvor begge kan-
didater slettes. Hvis en enkelt tilbageførsel matcher flere rapporteringer, vælges
der i Dick-Nielsen (2009) at man sletter alle kandidaterne, for at kompensere for
de tilbageførsler hvor der ikke findes en tilhørende rapport. Det betyder, at der
er afvigelser i resultaterne, hvis vores procedure sammenlignes med proceduren i
Dick-Nielsen (2009).

Obl. ID Dato Tid Pris Par Effektiv Køb/Salg As-Of Rapport
volumen rente Indikator Dato

GS.KW 20101230 8:02:00 105.77 5000 0.96 B 20101230
GS.KW 20101230 8:02:00 105.77 5000 0.96 B R 20101231
GS.KW 20101230 8:02:00 105.77 5000 0.96 B A 20101231

Tabel 5.10: Eksempel på at en tilbageførsel (As-Of = ”R”) kan matche flere rapporteringer. Obligationen
i denne tabel er udstedt af Goldman Sachs Group, INC.

Et sidste problem med den opsatte procedure, er at den kun tager højde for
tilbageførsler der er lavet som specificeret i FINRA (2008). Det betyder at hver
gang de rapporteringspligtige personer ønsker en handel tilbageført, så skal de
oprette separate tilbageførsler per handel. Det forekommer dog at det ikke er
tilfældet, handler aggregeres og tilbageføres på en sådan måde som i tabel 5.11.
Her er det forsøgt at lave en tilbageførsel som tydeligvis dækker over to rappor-
teringer. I vores procedure vil kun tilbageførslen blive slettet, og de to originale
rapporteringer vil ikke blive matchet med tilbageførslen, da volumen ikke er ens.

Disse fejlrapporteringer kan der ikke kompenseres for, og de kan forklarer
hvorfor en del tilbageførsler ikke matches på oprindelige rapporter. Yderligere
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er der tilbageførsler med fejl i pris, effektiv rente osv., alt sammen ting som
forhindrer proceduren i at slette den tilsigtede rapport.

Obl. ID Dato Tid Pris Par Effektiv Status As-Of Rapport
volumen rente Dato

SPG.KF 20100706 14:10:00 108.60 25 000 3.96 T 20100706
SPG.KF 20100706 14:10:00 108.60 25 000 3.96 T 20100706
SPG.KF 20100706 14:10:00 108.60 50 000 3.96 T R 20100707

Tabel 5.11: Eksempel hvor der er indrapporteret en tilbageførsel som dækker over to handler med en
obligation udstedt af Simon Property Group INC.

Rapporter Antal Rapporter Ikke Rapporter
før procedure tilbageførsler slettet fundet efter proceduren

79 446 734 1 137 794 2 076 613 198 975 77 370 121

Tabel 5.12: Resultat af proceduren for tilbageførsler. ”Ikke fundet” angiver antallet af tilbageførsler som
proceduren ikke korrigerer for. Der slettes flere rapporteringer end der er ændringer, hvilket skyldes at
når der er en tilbageførsel så slettes både den oprindelige handel og tilbageførslen.

I tabel 5.12 kan man se hvor mange rapporteringer der slettes som følge af
tilbageførslerne. Selv med de rimeligt strikse krav der stilles til hvornår en handel
skal fjernes, så lykkes det for proceduren at fjerne over 84 pct. af de tilsigtede
rapporteringer .

Det betyder naturligvis at der stadig er næsten 200,000 handler i vores da-
tasæt, som muligvis burde være slettet. Disse tilbageførsler må indeholde fejl,
som gør, at de ikke kan matches på de variable, som der er opstillet for denne
procedure. De må derfor opgives og den rapporterede reversal slettes derfor uden
at den tilsigtede rapport slettes.

5.5 Håndtering af interdealer handler

Når der foretages en handel mellem to dealere, bliver handlen rapporteret af både
den købende og af den sælgende part. Dette kaldes en interdealer handel. Det
betyder nu at den samme handel figurerer to gange i TRACE data. Dette er ikke
fejl i datasættet, men ikke desto mindre vigtigt at korrigere for, når formålet er at
måle likviditet. Denne type handler ville ellers indvirke dobbelt i analyserne. Et
eksempel på en interdealer rapportering, hvor begge parter rapporterer handlen
kan ses i tabel 5.13.

Der i den opsatte procedure ikke nogen systematik i om købs- eller salgssiden
slettes. Det vigtige er at den ene af dem slettes. Resultaterne af vores procedure
kan ses ved tabel 5.14. Dette er en meget stor beskæring af data, hvilket under-
streger vigtigheden af denne procedure. Ellers ville alle interdealer handler blive
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Obl. ID Dato Tid Pris Par Køb/ Køber Sælger
volumen salg Provision Provision

AIR.GF 20090109 14:25:21 76.85 270 000 B 0.05
AIR.GF 20090109 14:25:21 76.95 270 000 S 0.05

Tabel 5.13: Eksempel på interdealer handel med obligation udstedt af AAR Corporation. Forskellen i
priserne kan skyldes at køberen har undladt at inkludere provisionen i prisen.

inkluderet dobbelt. Dermed ville obligationer med mange af denne type handler
fremstå op til dobbelt så likvide end de i realiteten er. Dette understreger vigtig-
heden af, at forstå hvilket data man arbejder med. Selvom der ikke tale om fejl
i data, er det ikke desto mindre vigtigt at korrigere for disse interdealer handler.
Det er kun en relevant overvejelse at gøre sig, når man arbejder med TRACE
data, da det ordinære WRDS data ikke inkluderer begge sider af handlerne.

Rapporter Rapporter Interdealer
før procedure efter procedure slettet

77 370 121 58 405 646 18 964 475

Tabel 5.14: Resultat af proceduren for interdealer handler.

5.6 Afrunding

Vi indledte kapitlet med nogle beskrivende karakteristika for datasættet og det
er nu interessant at se, om disse har ændret sig mærkbart som følge af de opsatte
procedurer. De nye beskrivende karakteristika kan ses i tabel 5.15. Det ses at det
gennemsnitlige antal handler per dag i hver obligation falder med 0.1, hvilket
er et fald på cirka 6 pct.. Det er også værd at bemærke, at den gennemsnitlige
handelsmængde per dag, per obligation, faktisk falder med 2,432,270 dollars,
eller svarende til et fald på 31 pct. Ligeledes er mange af 95%-fraktilerne negativt
påvirkede som følge af kvalitetssikringen.

Antallet af rapporter der slettes i perioden juli 2002 til december 2010 lader til
at være rimeligt konstant, hvilket kan ses af figur 5.1. Vi observerer en fejlrate på
mellem 4 og 9 pct. og hvis man sammenligner med de resultater som fremlægges
i Dick-Nielsen (2009), så findes der næsten tilsvarende fejlrater på mellem 5 og 10

pct.. Det ses yderligere at fra juli 2002 til december 2010 er andelen af interdealer
handler steget fra 18 pct. til 34 pct..
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Karakteristika Middelværdi 5%-fraktilen Median 95%-fraktilen

Handler pr. dag pr. obligation 1.57 0.90 1.42 2.61
-Institutionel 0.23 0.11 0.22 0.37
-Interdealer 0.77 0.43 0.65 1.44
-Privat 0.58 0.32 0.54 0.96
Gns. Handelsstørrelse pr. dag
(1 000$) 3499.95 2551.89 3411.99 4629.31
-Institutionel 2894.53 2220.52 2802.98 3792.00
-Interdealer 580.99 239.15 530.56 1157.00
-Privat 24.43 22.59 24.45 26.29
Handelsstørrelse pr. obligation
pr. dag (1 000$) 5347.97 9.00 250.00 21 111.00
-Institutionel 7357.21 150.00 2000.00 25 000.00
-Interdealer 3503.07 10.00 120.00 14 640.00
-Privat 90.27 5.00 36.00 314.00
-Minimum 0.76 0.01 1.00 1.00
-Makimum 2 376 728.31 215 500.00 818 291.50 7 014 000.00

Tabel 5.15: Beskrivende karakteristika for TRACE data efter kvalitetssikring.
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Figur 5.1: Andelen af rapporteringer som slettes som følge af fejl og af interdealer rapporteringer.
Den røde kurve angiver andelen af interdealer handler som slettes. Den blå kurve angiver andelen af
rapporter der slettes som følge af fejlrapporteringer.



Kapitel 6

Kvalitetssikringens betydning

I kapitel 5 blev de opsatte procedurer til kvalitetssikring af data beskrevet. Deru-
dover blev det vist hvorledes det påvirkede visse beskrivende karakteristika. Det
er dog stadig uvist hvordan kvalitetssikringen påvirker likviditetsmål. Ud fra to
likviditetsmål vises det i dette kapitel hvor vigtigt det er med denne kvalitetssik-
ring af data. De to likviditetsmål der anvendes er: Amihud og Turnover som er
beskrevet i kapitel 2. For at verificere det endelige antal rapporteringer, sammen-
lignes antallet af offentliggjorte handler med det opgjorte antal handler i FINRA
(2007)1.

6.1 Indvirkning på likviditetsmål

Da denne afhandling blandt andet omhandler beregning af likviditetsmål, er det
nærliggende at se på, hvor meget disse mål påvirkes, såfremt data ikke kvalitets-
sikres.

5%-fraktil 25%-fraktil Median pct. 75%-fraktil 95%-fraktil

-48.1% -6.7% 0.0% 0.0% 48.4%

Tabel 6.1: Manglende kvalitetssikrings indvirkning på Amihud målet. 5%-fraktilen angiver at 5 pct. af
Amihud målene underestimeres med 48.1 pct. når ikke kvalitetssikret data anvendes. Da Amihud er et
illikviditetsmål betyder det, at obligationerne i denne gruppe fremstår mindre illikvide end de reelt er.

I tabel 6.1 vises størrelsen på den fejl der begås såfremt ikke kvalitetssikret
data anvendes til beregning af Amihud målet. Målet er udregnet som et dagligt
mål. Disse daglige mål omsættes dernæst til et kvartalsmål ved at finde medianen
af målene på hver obligation i hvert kvartal. Medianen er noget mere robust
end brugen af middelværdi (Dick-Nielsen (2009)), da man ved brug af medianen
alt andet lige tillægger ekstremværdier mindre betydning end ved brug af en

1Factbook er en officiel aggregeret oversigt over alle OTC handler på det amerikanske er-
hvervsobligationsmarked offentliggjort af FINRA.
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middelværdi. Selv ved brugen af median ser vi store forskelle, på mindst 48.1 pct.
for de 5 pct. største fald i Amihud målene. Det betyder at illikviditetsmålene for
obligationerne er 48.1 pct. underestimeret, for de 5 pct. mest negativt påvirkede
mål, når ikke kvalitetssikret data anvendes. Yderligere kan det observeres at de 25

pct. mest negativt påvirkede mål, som følge af manglende kvalitetssikring, falder
med mindst 6.7 pct.. Naturligvis er der også mange obligationers Amihud mål
som slet ikke påvirkes af manglende kvalitetssikring, det viser sig ved en median
på 0.

5%-fraktil 25%-fraktil Median pct. 75%-fraktil 95%-fraktil

0.0% 0.0% 1.1% 9.8% 50.3%

Tabel 6.2: Manglende kvalitetssikrings indvirkning på Turnover målet. 95%-fraktilen angiver at 95 pct.
af Turnover målene overestimeres med mindst 50.3 pct. når ikke kvalitetssikret data anvendes. Da
Turnover er et likviditetsmål betyder det, at obligationerne i denne gruppe fremstår mere likvide end
de reelt er.

I tabel 6.2 ses det at Turnover målet viser store skift i de omsatte mængder,
for visse obligationer i visse kvartaler. Der er faktisk ændringer på mindst 50.3

pct. når man ser på de 5 pct. mest påvirkede obligationer. Desuden er medianen
påvirket, hvilket betyder at over halvdelen af obligationerne i kvartalerne er på-
virket med mindst 1.1 pct.. Det betyder, at hvis der ikke kvalitetssikres, vil over
halvdelen af obligationerne fremstå mere likvide end de egentlig er ved anvendelse
af Turnover målet.

Vi ser at medianen er påvirket ved brug af Turnover målet, mens den er
upåvirket af ved brug af Amihud målet. Det kan skyldes, at inkludering af små
handler med ekstreme priser, som bør slettes, vil drive Amihud målet op, hvilket
svarer til at obligationen bliver mere illikvid af manglende kvalitetssikring sva-
rende til hvad der kan ses i tabel 6.1 ved 95%-fraktilen. For Turnover målet kan
en obligation aldrig blive mindre likvid som følge af manglende kvalitetssikring.

6.2 Validering af kvalitetssikringen

I det foregående afsnit viste vi at betydningen af at kvalitetssikre data, før det
anvendes til analyse formål er stor. Indtil videre er det kun vist, at kvalitetssik-
ringen har en effekt på likviditetsmål. Korrektheden af de opsatte procedurer er
endnu ikke vist, og derfor gøres der nu brug af FINRA (2007). Denne kan anven-
des til at se, hvor tæt vi er på det faktiske antal for de mest omsatte obligationer
med vores kvalitetssikrede data.

I tabel 6.3 ser vi, at for de 5 mest handlede obligationer er vi under 4 pct.
fra de i FINRA (2007) offentliggjorte tal. Tallene efter proceduren ligger markant
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Obl. ID Udsteder Factbook Handler før Handler efter Absolut Relativ
2007 procedurer procedurer afvigelse afvigelse

GE.ADF GE Company 12 857 17 827 13 148 291 2.3
GS.OU Goldman Sachs Group 11 573 16 809 11 613 40 0.3
C.HEF Citygroup 11 212 15 784 11 516 304 2.7
GE.AAD GE Capital Corp. 11 085 16 486 11 171 86 0.8
BLS.HW Bellsouth Corp. 11 085 12 286 10 661 −424 −3.8

Tabel 6.3: Oversigt over betydningen af kvalitetssikringen for de fem mest omsatte erhvervsobligationer
i 2007.

tættere på de offentliggjorte tal, hvilket tyder på at proceduren har forbedret
kvaliteten af data væsentligt. Afvigelserne hvor der ikke slettes nok handler, kan
skyldes at vi ikke får slettet tilstrækkeligt af fejlrapporteringer i forbindelse med
tilbageførsler. Der var som vi så i afsnit 5.4 en del tilbageførsler der ikke blev
matchet. De negative afvigelser, hvor for mange handler lader til at være slettet,
kan skyldes at når interdealer handler rapporteres, så bliver der rapporteret to
handler, men kun en af de to handler bliver registreret som offentliggjort i FINRA
(2007). Som nævnt i afsnit 4.1 bliver en delmængde af de rapporterede handler
offentliggjort og det er en oversigt over disse der offentliggøres i FINRA (2007). I
vores procedure som håndterer tilbageførsler kan to rapporteringer som er mar-
keret til offentliggørelse blive slettet i stedet for to rapporteringer der ikke skal
offentliggørelse. Det vil i visse tilfælde med mange ens handler give mulighed for,
at vi ender under det reelle antal offentliggjorte handler.
I tabel 6.4 er der en oversigt over det data som anvendes i de kommende analy-
ser. Af denne tabel ses det blandt andet, at det er over 30 pct. af obligationerne
i TRACE data, som ikke har nogen kreditrating både i 2005 og 2009. Yderligere
ses at næsten 69 pct. af obligationerne i TRACE er fastforrentede og disse ob-
ligationer står for over 86 pct. af det samlede antal handler. Slutteligt kan det
bemærkes, at 92.5 pct. af rapporterne i TRACE data vedrører handler på det se-
kundære marked. En tilsvarende oversigt over data før kvalitetssikring kan findes
i bilag 14.1.

Endeligt kan vi konkludere på baggrund af de beregnede likviditetsmål, at
betydningen af kvalitetssikringen af data er stor. Desuden kan vi ud fra sammen-
ligninger med FINRA (2007) konstatere, at vores opsatte procedurer forbedre
kvaliteten af data mærkbart. Dette giver dermed et bedre udgangspunkt for de
kommende analyser.
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Karakteristika Antal Pct. Antal Pct. Handelsværdi Pct.
Obl. Obl. Handler Handler i Mia. $ Værdi

Formidlingsgrad
Offentliggjort 47 577 82.5 47 976 049 82.1 33 263.5 72.2
Ikke offentliggjort 10 097 17.5 10 429 597 17.9 12 798.2 27.8
Udstedelses Størrelse
Små (<$100 millioner) 28 823 56.2 6 436 821 11.6 4084.8 8.9
Mellem ($100 til $500
millioner)

16 844 32.8 19 646 126 35.3 15 566.4 34.1

Stor (>$500 millioner) 5660 11.0 29 624 755 53.2 26 043.3 57.0
Kreditrating ved 2005
(A- til AAA) 10 524 40.1 14 217 499 40.7 7271.9 30.3
(B- til BBB+) 7200 27.5 13 912 160 39.9 10 499.9 43.8
(C til CCC+) 141 0.5 739 646 2.1 600.3 2.5
(D til DDD) 89 0.3 127 371 0.4 186.4 0.8
Ingen rating 8266 31.5 5 913 679 16.9 5411.1 22.6
Kreditrating ved 2009
(A- til AAA) 17 935 41.3 21 395 862 40.7 12 829.2 33.5
(B- til BBB+) 9661 22.2 16 937 623 32.2 12 365.1 32.3
(C til CCC+) 906 2.1 3 190 105 6.1 3654.1 9.5
(D til DDD) 97 0.2 198 148 0.4 189.9 0.5
Ingen rating 14 859 34.2 10 870 662 20.7 9295.8 24.2
Kupontyper
Fallit 2492 4.5 3 851 275 6.6 3601.5 7.9
Konverteret 939 1.7 80 227 0.1 146.9 0.3
Fastforrentet 38 248 68.8 50 545 871 86.7 34 299.7 74.8
Floater 4033 7.3 781 373 1.3 3292.4 7.2
Step CPN 1176 2.1 788 964 1.4 375.4 0.8
Variabel 1237 2.2 789 205 1.4 1016.7 2.2
Nulkupon 7252 13.0 1 347 813 2.3 2977.6 6.5
Andre 213 0.4 84 375 0.1 124.2 0.3
Udstedelsestype
Almindelig udstedelse 55 025 99.0 58 251 556 100.0 45 761.9 99.8
Rule 144A udstedelse 575 1.0 17 602 0.0 72.5 0.2
Handelstype
Ikke specificeret 3 621 723 6.2 2314.6 5.0
Primær 758 830 1.3 2569.7 5.6
Sekudær 54 025 093 92.5 41 177.4 89.4

Tabel 6.4: Beskrivende karakteristika for handler og obligationer efter kvalitetssikringen af data. Ved
kreditrating er Fitch ratings anvendt.
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Kapitel 7

Model for transaktionsomkostninger

I dette kapitel beskrives, hvordan der i denne afhandling, estimeres transaktions-
omkostninger for alle OTC handler på det sekundære marked i USA. Indlednings-
vis vil der komme en dybdegående redegørelse for den model som estimeres. Re-
sultaterne af estimationen bliver præsenteret i kapitel 8, hvorefter de estimerede
transaktionsomkostninger sammenlignes med de rapporterede ”Dealer Commis-
sions”, som er inkluderet for nogle handler i data.

Transaktionsomkostningerne estimeres på baggrund af alle handler mellem
juli 2002 og december 2010, som ikke er blevet sorteret fra i kvalitetssikringen af
data jf. kapitel 5. I analysen ses der udelukkende på obligationer der havde en
kreditrating fra Fitch som var højere end B- på handelstidspunktet. Baggrunden
for at anvende Fitchs kreditrating, er at der i Mergent FISD databasen var flest
obligationer som havde en Fitch kreditrating. Som nævnt i afsnittet 1.3 ses der
kun på fastforrentede, inkonverterbarer og inkonvertible obligationer. Rationalet
bag dette udvalg er, at der helst ikke skal være for meget støj som modellerne ikke
kan estimere og samtidig vil det være en større komplikation af modellen når der
skal tages højde for disse optionselementer. Slutteligt betragtes alene obligationer
som ikke er underlagt rule 144A. Dette skyldes, at obligationer som er underlagt
rule 144A kun kan handles af store institutionelle virksomheder (Edwards et al.
(2007)). Samtidig gælder der for udstederne, et mere lempeligt reglement. Dermed
kan det forventes at transaktionsomkostningerne for rule 144A vil være anderledes
end for obligationer hvor obligationsudstedelsen er underlagt et mere stringent
reglement, da rule 144A ikke har samme potentielle investorer (Edwards et al.
(2007)).

Den viden der er om transaktionsomkostninger for obligationer er ikke lige så
komplet, som den viden man har om transaktionsomkostninger for aktier. Den
manglende viden skyldes, at obligationsmarkedet ikke er ligeså transparent som
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aktiemarkedet (Edwards et al. (2007)). Med tiden har det vist sig, at der er fle-
re dealere som rapportere deres transaktionsomkostninger, men det er stadig for
få obligationer til at det repræsentativt for hele markedet (Edwards et al. (2007)).

7.1 Model til estimation af
transaktionsomkostninger

I dette afsnit beskrives udledningen, af den økonometriske model der bliver brugt
til estimation af transaktionsomkostninger. Estimationen af transaktionsomkost-
ninger sker ud fra den model som er beskrevet i Edwards et al. (2007). Inden vi
starter med at udlede modellen, skal vi have noget notation på plads.

• Prisen på en obligation ved handel til tidspunkt t er givet ved Pt.

• Den uobserverede ”sande værdi” for obligationen til tidspunkt t er givet ved
Vt.

• Størrelsen på handlen til tidspunkt t, opgjort i US dollars, er givet ved St.

• Transaktionsomkostningerne for en almindelig kunde er målt som en andel
af prisen, og er givet ved c(St). Denne omkostning afhænger af størrelsen
på handlen, St.

• Det procentvise prisnedslag for handel mellem dealere, altså interdealer
handler er givet ved δt. Denne variabel antages at følge en normalforde-
ling, hvor δt ∼ N(0, σ2

δ ) og er dermed stokastisk.

Det antages, at prisen på handlen til tid t, Pt, er lig med den uobserverede
”sande værdi”, Vt, plus eller minus en transaktionsomkostning afhængig af om
initiativtageren til handlen er en køber eller sælger. Dette gør sig gældende både
for handler som indgås af almindelige investorer og handler mellem dealere.

For en investorhandel er sammenhængen givet ved:

Pt = Vt +

{
Ptc(St) hvis det er køber der initiere handlen
−Ptc(St) hvis det er sælger der initiere handlen

(7.1)

I ligning (7.1) kan man se, at der tillægges eller fratrækkes en relativ andel af
prisen på handlen til den ”sande værdi”. Modellen ser på transaktionsomkostnin-
gerne, c(St), som en relativ del af prisen på handlen og handelsmængden da det
er disse størrelser som ultimativt interesserer traderne (Edwards et al. (2007)).
Senere i udledningen vil vi antage en konkret model for c(St), og denne form
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kommer fra Edwards et al. (2007).

For en handel mellem dealere er sammenhængen i stedet givet ved:

Pt = Vt + Ptδt (7.2)

I ligning (7.2) kan man ikke se forskel på om handlen indledes på købers el-
ler sælgers initiativ. Det skyldes, at forventningen til prisnedslag for interdealer
handler er nul. Fordi det kan tænkes at cirka halvdelen af handlerne mellem de-
alere er initieret af dealere som køber og den anden halvdel af dealere som sælger.

For at kunne skrive ligning (7.1) og ligning (7.2) i samme udtryk, laves en
funktion, Qt, som indikerer om det er en almindelig investorhandel (og hvem der
tager initiativ til handlen) og en anden funktion, IDt , som indikerer om det er en
interdealer handel. Indikatorfunktionerne er givet ved:

Qt =


1 almindelig investor som køber
−1 almindelig investor som sælger

0 interdealer handel
(7.3)

IDt =

{
1 interdealer handel
0 ikke interdealer handel

(7.4)

Ved brug af disse indikatorer, givet ved udtrykkene i (7.3) og (7.4), kan vi nu
skrive et udtryk op for prisen, ved begge slags handler:

Pt = Vt +QtPtc(St) + IDt Ptδt ⇔

Pt = Vt

(
1 +

QtPtc(St) + IDt Ptδt
Vt

)
(7.5)

Eksempel: En given handel hvor det er en almindelig investor som vælger at
sælge en obligation. Det betyder dermed at, IDt = 0 idet det ikke er en interdealer
handel. Der er Qt = −1 da det er en almindelig kunde som sælger. Det betyder
at udtrykket i (7.5) vil blive reduceret til:

Pt = Vt + (−1) · Ptc(St) + 0 · Ptδt = Vt − Ptc(St)

7.2 Udledning af afkast

Ud fra ligning (7.5) ønskes det nu, at finde et udtryk for afkastet mellem en handel
på tidspunkt s og en handel på tidspunkt t > s for en given obligation. Prisud-
trykket for handlen til tidspunkt s har samme form som handlen på tidspunkt t
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og er derfor givet ved:

Ps = Vs

(
1 +

QsPsc(Ss) + IDs Psδs
Vs

)
For at få et udtryk, for afkastet mellem en handel på tidspunkt s og en handel på
tidspunkt t foretages der to approksimationer, og der tages logaritme af udtrykket
i ligning (7.5). Vi starter med at tage logaritmen til udtrykket i ligning (7.5) på
begge sider af lighedstegnet, og det giver:

log (Pt) = log (Vt) + log

(
1 +

QtPtc(St) + IDt Ptδt
Vt

)
(7.6)

Nu antages desuden at:
Pt
Vt
≈ 1 (7.7)

Ligning (7.7) betyder, at forholdet mellem den faktiske pris, som obligationen
bliver handlet til, og den ”sande” pris er tæt på 1. Antagelsen medfører, at vi siger
at priserne observeret i markedet altid bliver handlet tæt på den ”sande værdi”,
altså ligevægtsprisen. Denne antagelse kan siges at være grov i forhold til illikvide
obligationer. Når obligationer er illikvide, siger teorien i kapitel 2, at obligatio-
ner enten bliver handlet til en pris som er for høj eller lav, afhængig af om man
sælger eller køber af illikvide obligationer. Eksempelvis hvis en privatperson ejer
en illikvid obligation og ønsker at sælge den, så kan han som oftest ende med at
sælge obligation, til en pris som er lavere end den ”sande værdi”. Det vil betyde at
Pt

Vt
< 1. Et andet eksempel kan være, at man ønsker at købe en illikvid obligation.

I dette tilfælde vil man ofte ende med at betale en pris, som er højere end den
”sande værdi”. Det vil betyde at Pt

Vt
> 1.

Men ved brug af approksimationen i ligning (7.7) i ligning (7.6) fås nu:

log (Pt) ≈ log (Vt) + log
(
1 +Qtc(St) + IDt δt

)
(7.8)

Nu bruges yderligere en approksimation som er givet ved:

log (1 + x) ≈ x for små værdier af x (7.9)

Denne approksimation gør sig kun gældende for små x. Hvis man ser på den
første afledede til udtrykket haves:

d (log (1 + x))

dx
=

1

1 + x
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Figur 7.1: Illustration af graferne for hhv. log (1 + x) og x

som for små værdier af x er tæt på 1, illustreret ved:

lim
x→0

1

1 + x
→ 1

1
= 1

Det betyder, at d(log(1+x))
dx

→ 1 for x → 0. Dette er illustreret i figur 7.1.
Det betyder, at stigningen i værdien for log (1 + x) omkring x = 0 er propor-

tional med stigningen i x. Dette leder dermed til approksimationen:

log (1 + x) ≈ x for x omkring 0

Nu er spørgsmålet, om denne approksimation er meningsfuld i vores sammen-
hæng. Udtrykket, som vi ønsker at bruge denne approksimation på, er givet ved:

log

1 +

=x︷ ︸︸ ︷
Qtc (St) + IDt δt


Om x = Qtc(St) + IDt δt er omkring 0, afhænger netop af størrelserne på hen-
holdsvis c(St) og δt, da både Qt og IDt er indikatorfunktioner, som kan antage
værdierne 0 eller 1.

Indledningsvis blev det antaget, at middelværdien af den stokastiske variabel
δt er 0. Så når der er tale om interdealer handler, vil approksimationen generelt
set kunne gøre sig gældende. Der blev indledningsvis også nævnt, at størrelsen på
c(St) er en andel af prisen på handlen. Da det er en andel vil der gælde at c(St) < 1

og generelt set vil denne omkostning ikke være omkring 1. Den vil generelt være
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omkring nul. Det betyder derfor, at approksimationen i denne sammenhæng er
en rimelig approksimation i forhold til de finansielle sammenhænge.

Ved at bruge approksimationen givet ved ligning (7.9) på ligning (7.8) fås nu:

log (Pt) ≈ log (Vt) +Qtc(St) + IDt δt (7.10)

Ligning (7.10) angiver et udtryk for handlen, som sker på tidspunkt t. Man kan
gøre præcis det samme for handlen på tidspunkt s. Og det giver:

log (Ps) ≈ log (Vs) +Qsc(Ss) + IDs δs (7.11)

Hvis vi trækker udtrykket i ligning (7.11) fra udtrykket i ligning (7.10) får vi:

log (Pt)− log (Ps) ≈ log (Vt)− log (Vs) +Qtc(St)−Qsc(Ss) + IDt δt − IDt δt ⇔

log

(
Pt
Ps

)
≈ log

(
Vt
Vs

)
+Qtc(St)−Qsc(Ss) + IDt δt − IDt δt

Udtrykket på venstresiden kan ses som afkastet ved kontinuert rentetilskriv-
ning mellem handlerne på tidspunkt s og t. Det kommer af følgende sammenhæng:

Pt = Ps exp
(
rPst
)
⇒ Pt

Ps
= exp

(
rPst
)
⇒ rPst = log

(
Pt
Ps

)
Det gælder, at prisen på obligationen til tidspunkt t, er prisen på obligationen
på tidspunkt s fremdiskonteret med afkastet der er mellem de to handler. Det
samme gør sig gældende for Vt, her er der blot tale om det ”sande” afkast, og ikke
det umiddelbart observerbare afkast. Det ”sande” afkast er givet ved:

Vt = Vs exp
(
rVst
)
⇒ Vt

Vs
= exp

(
rVst
)
⇒ rVst = log

(
Vt
Vs

)
Dermed har vi udtrykket i:

rPst = rVst +Qtc(St)−Qsc(Ss) + IDt δt − IDs δs (7.12)

hvor:

rPst: er det observerede kontinuerlige afkast mellem handlen på tidspunkt s og
handlen på tidspunkt t.

rVst: er det uobserverede kontinuerlige afkast mellem handlen på tidspunkt s og
handlen på tidspunkt t. Altså afkastet på den ”sande værdi” for obligationen.

Dermed har vi nu et udtryk for afkastet mellem handel s og handel t. Ud-
trykket angiver, at det faktiske afkast, rPst, mellem handel s og t, er givet ved det
”sande” afkast, rVst, mellem tidspunkt s og t plus/minus forskellen i transaktions-
omkostningerne ved handel til s og t.
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7.3 Model for afkastet af den ”sande værdi”

I (7.12) er det svært at fastslå hvad afkastet på den ”sande værdi” præcist er.
Derfor modelleres denne størrelse, som Edwards et al. (2007) gør, nemlig ved at
dekomponere den til en størrelse, som er givet ved en lineær sum af observerbare
størrelser.

rVst =Daysst · (DrifRate) + β1AveIndexRetst + β2DurationDifst+

β3CreditDifst + εst (7.13)

hvor:

Daysst · (DriftRate): er en tidsdrift. Daysst er antallet af kalenderdage mellem
s og t. DriftRate er obligationens kuponrente trukket fra 5%. Denne drift
angiver den vedhængende rente der er mellem s og t. Da vi kun ser på
handelsdata, som indeholder priser uden vedhængende rente, clean prices,
er det ikke nødvendigt at have den drift med. I udledningen af modellen
vælger vi dog at have denne størrelse med, således at vi følger udledningen
fra Edwards et al. (2007). Betydningen af udeladelsen af denne størrelse
bliver undersøgt i kapitel 8 og det viser sig, at det ikke har nogen betydning
i forhold til estimationen af transaktionsomkostningerne.

AveIndexRetst: er afkast på et erhvervsobligationsindeks mellem s og t. I denne
afhandling anvendes Barclays Intermediate Corporate Total Return Index
fra Bloomberg.

DurationDifst: er forskellen i afkast på obligationsindeks med kort- og lang
varighed mellem s og t. I denne afhandling anvendes Barclays U.S. Treasury:
1-3 Year Total Return Index Value fra Bloomberg som indekset med kort
varighed og Barclays U.S. Treasury 20+ Year Total Return Index Value fra
Bloomberg som indekset med lang varighed.

CreditDifst: er forskellen i afkast på erhvervsobligationsindeks med høj- og lav
kreditrisiko mellem s og t. I denne afhandling bruges Barclays CMBS Invest
Grade Bbb Total Return Index Value fra Bloomberg som det indeks med
den høje kreditrisiko, og Barclays CMBS Invest Grade Aaa Total Return
Index Value som det indeks med den lave kreditrisiko.

εst: er støjen der er mellem s og t. Den antages at have middelværdi 0 og en
varians givet ved σ2

εst = NSessions
st · σ2

Sessions hvor NSessions
st er antallet af

handler mellem s og t og σ2
Sessions er variansen i antallet af handler mellem

s og t. Det betyder, at jo flere handler der er mellem s og t jo mere støj er
der mellem s og t.
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Vi har således i (7.13) tre variable fra det generelle obligationsmarked, til at
beskrive afkastet for en given obligations ”sande værdi”. Det betyder, at afkastet
på den ”sande værdi” vil ændres, når der er skift i afkastet mellem lange obligatio-
ner og korte obligationer eller obligationer med høj kreditrisiko og lav kreditrisiko
i det generelle erhvervsobligationsmarked.

7.4 Transaktionsomkostninger for almindelige
investorer

Transaktionsomkostningerne for almindelige investorer er i Edwards et al. (2007)
modelleret ved følgende additive udtryk:

c(St) = c0 + c1
1

St
+ c2 log (St) + c3St + c4S

2
t + κt (7.14)

hvor κt repræsenterer variationen i den aktuelle transaktionsomkostning for en
kunde, som er uforklaret i den gennemsnitlige transaktionsomkostnings funktion
i ligning (7.14). κt antages at have middelværdi 0 og varians givet ved σ2

κ. St er
størrelsen, opgjort i US dollars, på handlen til t.

Parametrene i (7.14) som vi ønsker at estimere er (c0, . . . , c4). Parametre-
ne kan sammen med størrelsen på en given handel, give os den gennemsnitlige
transaktionsomkostning for en given handel. Konstantleddet, c0, i ligning (7.14)
kan ses som den faste omkostning, der er ved at handle på det sekundære marked.
Dette led er uafhængig af størrelsen på handlen, St. Det andet led, c1 1

St
, er med

til at gøre omkostningerne for store handler bliver mindre. De tre sidste led giver
mulighed for, at omkostningerne kan variere med hensyn til størrelsen på hand-
len. Hvilken betydning den funktionelle form af St har for omkostningerne, c(St),
undersøger vi i kapitel 8. Der vurderer vi om formen har en direkte betydning for
resultaterne vi opnår, ved at ændre på den funktionelle form.

7.5 Regressionsmodellen

I dette afsnit vil vi bruge alle de udledte størrelser, som vi har udledt i afsnittene
tidligere, og lave en samlet model som vi skal lave regression over. Ved udlednin-
gen af modellen ses det, at der er otte parametre som skal estimeres. Det betyder
at for at de otte parametre skal kunne estimeres, vælger vi at der skal være mini-
mum ni handler for en given obligation for den tidsperiode vi betragter. Ellers vil
det ikke være muligt at estimere modellen.
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I forhold til ligning (7.12) har vi nu funktionelle udtryk som kan sættes sam-
men. Vi kombinere nu ligning (7.12) med ligning (7.13) og ligning (7.14) og får
dermed en model, for estimation af transaktionsomkostninger:

rPst =
(
rVst +Qtc(St)−Qsc(Ss) + IDt δt − IDs δs

)
=(Daysst · (DriftRate) + β1AveIndexRetst + β2DurationDifst+

β3CreditDifst + εst) +Qt

(
c0 + c1

1

St
+ c2 log (St) + c3St + c4S

2
t + κt

)
−

Qs

(
c0 + c1

1

Ss
+ c2 log (Ss) + c3Ss + c4S

2
s + κs

)
+ IDt δt − IDs δs

Ved omrokering fås nu:

rPst −Daysst · (DriftRate) =β1AveIndexRetst + β2DurationDifst+

β3CreditDifst+

Qt

(
c0 + c1

1

St
+ c2 log (St) + c3St + c4S

2
t )

)
−

Qs

(
c0 + c1

1

Ss
+ c2 log (Ss) + c3Ss + c4S

2
s )

)
+(

IDt δt − IDs δs +Qtκt −Qsκs + εst
)

rPst −Daysst · (DriftRate) =c0 (Qt −Qs) + c1

(
Qt

1

St
−Qs

1

Ss

)
+

c2 (Qt log (St)−Qs log (Ss)) +

c3 (QtSt −QsSs) + c4
(
QtS

2
t −QsS

2
s

)
+

β1AveIndexRetst + β2DurationDifst+

β3CreditDifst + ηst (7.15)

hvor:
ηst = IDt δt−IDs δs+Qtκt−Qsκs+εst er regressionens støjled. Bemærk, at der i dette
støjled inkluderes interdealer handlernes transaktionsomkostninger, støjleddet fra
transaktionsomkostningerne for almindelige investorer og støjleddet fra afkastet
af obligationens ”sande værdi”. Middelværdien for støjleddet, ηst, er givet ved:

E[ηst] =E[IDt δt − IDs δs +Qtκt −Qsκs + εst]

E[IDt δt]︸ ︷︷ ︸
=0

−E[IDs δs]︸ ︷︷ ︸
=0

+E[Qtκt]︸ ︷︷ ︸
=0

−E[Qsκs]︸ ︷︷ ︸
=0

+E[εst]︸ ︷︷ ︸
0

= 0

Det betyder, at når vi ser på gennemsnitlige transaktionsomkostninger, vil mid-
delværdien af fejlleddet være nul.
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Ved udledningen af variansen for ηst antages det, at kovariansen mellem to
forskellige variable er nul. Det betyder, at der ikke er nogen samvariation mel-
lem transaktionsomkostningerne for interdealer og transaktionsomkostninger for
almindelige investorer eller afkastet af obligationens ”sande værdi”. Desuden be-
tyder det, at der ikke er nogen samvariation mellem to efterfølgende interdealer
eller almindelige investor handler. Dette gør sig gældende da der altid er lige stor
sandsynlighed for et køb eller salg på tidspunkt t givet at handlen på tidspunkt s
er et køb eller salg. Når der ikke er kovarians mellem variablene kan vi gøre brug
af regneregler for varians fra Tjur (2002a):

V ar (aX + bY ) = a2V ar (X) + b2V ar (Y ) +

0︷ ︸︸ ︷
2Cov (X, Y )

= a2V ar (X) + b2V ar (Y )

Variansen for støjleddet, ηst, er dermed givet ved ligning:

V ar[ηst] =V ar[IDt δt − IDs δs +Qtκt −Qsκs + εst]

=
(
IDt
)2
V ar[δt] +

(
IDs
)2
V ar[δs] + (Qt)

2 V ar[κt] + (Qs)
2 V ar[κs]+

V ar[εst]

Ved indsættelse af de tidligere definerede varianser, er variansen for regressions-
modellen givet ved:

V ar[ηst] =IDt σ
2
δ − IDs σ2

δ +Qtσ
2
κ −Qsσ

2
κ +NSessions

st σ2
Sessions

=NSessions
st σ2

Sessions +Dstσ
2
δ + (2−Dst)σ

2
κ

hvor Dst kan tage værdierne 0, 1 eller 2 og repræsentere interdealer handlerne i
de to handler s og t. Hvis Dst = 0, betyder det at der ikke er nogen interdealer
handler, Dst = 1, betyder at der er én interdealer handel og én almindelig investor
handel, Dst = 2, betyder at der er to interdealer handler.

Venstresiden i ligning (7.15) er afkastet mellem handel s og t korrigeret for den
vedhængende rente der er for obligationen mellem s og t. Korrektionen foregår
ved at trække den vedhægende rente fra det samlede afkast mellem s og t. Da vi
har ”clean prices” i data, er det ikke nødvendigt at lave denne korrektion. Derfor
kommer den endelige model som vi ønsker at estimere til at være:

rPst =c0 (Qt −Qs) + c1

(
Qt

1

St
−Qs

1

Ss

)
+ c2 (Qt log (St)−Qs log (Ss)) +

c3 (QtSt −QsSs) + c4
(
QtS

2
t −QsS

2
s

)
+

β1AveIndexRetst + β2DurationDifst + β3CreditDifst+

ηst (7.16)
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Modellen givet ved ligning (7.16) estimerer otte parametre givet ved
(c0, ..., c4, β1, β2, β3). For at modellen skal kunne estimere alle otte parametre kræ-
ver vi som tidligere nævnt, at der er minimum ni handler for hver obligation, i den
periode som vi laver reggressionerne for. Hvis ikke der er minimum ni handler, så
vil det ikke være muligt at estimere de otte parametre meningsfuldt. Det betyder
at den model vi kommer frem til, ikke nødvendigvis vil være repræsentativ for
obligationer, som er mindre handlet end ni gange inden for den periode som vi
betragter.

7.6 The Cross-sectional Methods

Modellen givet ved ligning (7.16) giver en model for alle obligationer, som er
handlet mere end otte gange i den periode regressionen udføres for. Da vi ønsker
at lave en model på tværs af alle de obligationer som handles mere end otte
gange laves nu en cross-sectional analyse. For at få høj kvalitet i estimationen af
transaktionsomkostninger vælger vi at implementere to metoder til at regressere
modellen.

Mindste kvadraters metode og transaktionsomkostninger
ved brug af median

Vi estimerer en model for hver obligation, som har været handlet mere end otte
gange. Dernæst findes medianen for hver obligations estimater og dermed haves
en model for transaktionsomkostningerne. Estimationen for hver obligation sker
ved brug af mindste kvadraters metode. Vi antager at responsvariablen er givet
ved Yi = f(xi1, ..., xik; c0, ..., c4, β1, β2, β3) + ηi. Hvor xi er variablene som der
regresseres over.
hvor:

f(xi1, ..., xi8; c0, ..., c4, β1, β2, β3) =c0 (Qt −Qs) + c1

(
Qt

1

St
−Qs

1

Ss

)
+

c2 (Qt log (St)−Qs log (Ss)) +

c3 (QtSt −QsSs) + c4
(
QtS

2
t −QsS

2
s

)
+ β1AveIndexRetst+

β2DurationDifst + β3CreditDifst

(7.17)

Ved mindste kvadraters metode minimeres følgende udtryk, for hver obliga-
tion, med hensyn til parametrene (c0, ..., c4, β1, β2, β3).
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min
(c0,...,c4,β1,β2,β3)

n∑
i=1

(yi − f(xi1, ..., xi8; c0, ..., c4, β1, β2, β3))
2

hvor yi = rPst og n er antallet af handler for obligationen i det givne tidsrum.
Når parametrene er estimeret, har vi en model for hver obligation. Et eksempel
på estimerede parametre kan ses i tabel 7.1.

Udsteder c0 c1 c2 c3 c4 β1 β2 β3 Antal handler

ABN AMRO BK 0.04 −18.30 −0.00 0.00 −0.00 0.33 −1.08 9.75 185
AES CORP 0.18 −127.90 −0.01 0.00 −0.00 0.99 0.03 44.58 75
ADVANCED MD 0.15 −17.60 −0.01 0.00 −0.00 −1.73 3.48 1.81 20

Tabel 7.1: Eksempel på estimerede parametre

Når vi har disse estimater kan vi finde transaktionsomkostninger per obliga-
tion ved brug af:

ĉ(St) = ĉ0 + ĉ1
1

St
+ ĉ2 log (St) + ĉ3St + ĉ4S

2
t (7.18)

For ”ABN AMRO BK” ville udregningen være:

ĉ(St) = 0.039− 18.3
1

St
− 0.00309 log (St) + 5 · 10−9St + 7.52 · 10−16S2

t (7.19)

Ud fra disse estimater kan vi beregne transaktionsomkostninger på tværs af
obligationerne. For forskellige niveauer af handelsstørrelser har vi transaktions-
omkostninger for hver obligation givet ved tabel 7.2.

Volumen (1.000$) 5 10 20 50 100 200 500 1, 000 2, 000 5, 000 10, 000

ABN AMRO BK 91 88 76 55 38 22 9 9 18 −9 −328
AES CORP 360 390 357 270 192 116 35 6 25 71 −310
ADVANCED MD 605 552 491 405 340 276 199 151 107 −44 −666
Median 360 390 357 270 192 116 35 9 25 −9 −328

Tabel 7.2: Eksempel på estimerede transaktionsomkostninger

Dermed har vi estimeret en kurve, for transaktionsomkostningerne for de tre
obligationer i eksemplet. Bemærk, at transaktionsomkostningen er opgjort i basis-
punkter1. Grunden til, at vi bruger medianen af omkostningerne til den endelige
model er for, at de obligationer som bliver estimeret meget upræcist ikke får
stor indvirkning på den endelige models resultater. Hvis vi i stedet havde taget
middelværdien til de tre obligationers estimerede omkostninger, så ville dårlige

11 Basispunkt (bps) = 1
100 ·1%. Det betyder at 90.5 bps svarer til en omkostning på 0.905%

af den samlede betaling for obligationen.
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estimationer have en større indvirkning på den endelige model. Da vi ønsker at
få et generelt billede af hvordan transaktionsomkostningerne varierer som funk-
tion af handelsstørrelsen, tages derfor medianen til hver obligations estimerede
omkostning. Denne metode kaldes Median metoden.

Den iterative mindste kvadraters metode til estimation af
transaktionsomkostninger

Ved denne metode gøres til at starte med ligesom i metode 1, men i stedet for
at tage medianen til de estimerede transaktionsomkostninger for hver obligation,
laver vi nu i stedet en vægtning af hver handel/observation ud fra den første
model, der er estimeret.

Det vil sige at først estimeres en model for hver obligation så vi får:

ĉi(S) = ĉi0 + ĉi1
1
S

+ ĉi2 log (S) + ĉi3S + ĉi4S
2

hvor i =(ABN AMRO BK), ...,(ADVANCED MD). Når vi har disse estimater
for hver obligation, beregnes den estimerede varians for de estimerede parametre
ved:

V ar (ĉ (S)) = D
∑̂
ĉ

DT

hvor
∑̂

ĉ er er en kovariansmatricen som indeholder variansen og kovariansen for
parametrene (c0, . . . , c4) og D =

(
1 1

S
log (S) S S2

)
. Det betyder at når

vi har estimeret den første model, beregnes kovariansmatricen for parametrene
(c0, ..., c4). Hvis vi bruger estimaterne som i eksemplet fra første metode, har vi:

∑̂
ĉ

=


0.006 −3.197 0 0 0

−3.197 4031.619 0.277 0 0

0 0.277 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0


Det er nu denne kovariansmatrix som bruges til at estimere variansen for hver
handel/observation. I kovariansmatricen i dette eksempel er alle små værdier, som
er mindre 0.001 sat til 0, selvom de blot er meget små tal. Ved en given handel,
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hvor handelsstørrelsen er givet ved S =1,000, vil variansen for denne handel være:

V ar (ĉ (1000)) =D
∑̂
ĉ

DT

=


1
1

1000

log (1000)

1000

10002



T 
0.006 −3.197 0 0 0

−3.197 4031.619 0.277 0 0

0 0.277 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0




1
1

1000

log (1000)

1000

10002


=0.00747

Nu har vi et udgangspunkt for at kunne vægte observationerne. Vægten bliver
konstrueret som den reciprokke til variansen, givet ved:

wj =
1

V ar (ĉj (1000))
=

1

0.00747
= 133.97

Dette gøres nu for alle handler, j, som der skal regresseres for. Når vi har
vægtene for alle handler, laves en vægtet mindste kvadraters metode. Funktionen,
som skal minimeres ved denne metode, er givet ved:

min
(c0,...,c4,β1,β2,β3)

n∑
i=1

wi (yi − f(xi1, ..., xi8; c0, ..., c4, β1, β2, β3))
2 (7.20)

hvor f(xi1, ..., xi8; c0, ..., c4, β1, β2, β3) er givet som ved ligning (7.17) og yi = rPst.
Ved at lave denne vægtede regression sørger vi for tillægge det data som inde-
holder mest information den største vægt. Denne vægtede metode gør os i stand
til at regressere over alle handler uden at vi begår nogen stor fejl. Hvis eksem-
pelvis en handel ikke giver os god information om omkostningerne, så vil den
estimerede varians være stor og dermed vil den i det samlede billede ikke have en
stor påvirkning på den endelige regression. Ved at bruge denne metode sikre vi,
ligesom i den første metode at ekstreme observationer ikke påvirker det endelige
resultat særlig meget. Når vi har minimeret (7.20) har vi fundet en samlet model
for transaktionsomkostningerne som funktion af handelsstørrelsen. Denne metode
kaldes Mean metoden.

Kritik af den iterative estimations model

Et af problemerne ved brug af den iterative metode til estimation af transaktions-
omkostninger, er valget af vægtene i den iterative proces. Som nævnt i afsnit 7.6
bruges variansen til at vægte de forskellige observationer i data, hvor variansen
er givet ved:

V ar (ĉ (S)) = D
∑̂
ĉ

DT
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Figur 7.2: Den iterative metodes vægte som funktion af handelsstørrelsen ved
estimation af transaktionsomkostninger for ét enkelt år, 2007.

Kovariansmatricen bliver valgt på baggrund af alle obligationernes estimation
og er konstant for alle handlerne. Variansen for hver handel varierer dermed som
funktion af handelsstørrelsen. Handelsstørrelsen påvirker variansen gennem D.
Når variansen er beregnet, er vægten givet ved den inverse varians.
Lad os eksempelvis bruge kovariansmatricen givet ved estimation af data for 2007.
Denne kovariansmatrix kan findes i bilag 14.2. Sammenhængen mellem vægtene
og handelsstørrelsen er illustreret i figur 7.2. Her ses det, at handler på omkring
20,000 dollars, bliver tillagt størst vægt i den sidste del af iterative estimation. At
handler med en størrelse på omkring 20,000 dollars indeholder mest information
omkring hvordan transaktionsomkostningerne bør være, kan vi ikke umiddelbart
motivere. Derfor kan man med god grund betvivle denne metodes måde at vægte
de forskellige handler på. Det skal bemærkes, at 20,000 dollars er der hvor den
specifikke kovariansmatrix maksimere vægten, og kan derfor være anderledes i
andre perioder.
På baggrund af dette argument vil vi være kritiske overfor de resultater som
denne metode giver os.

7.7 Sammenfatning af model og metode

I dette afsnit ønsker vi at skabe et overblik, over alle de størrelser som hidtil er
blevet præsenteret i dette kapitel.
Vi har altså to metoder til at estimere den samme model givet ved ligning (7.16).
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Den første metode er en almindelig mindste kvadraters metode (OLS - Ordinary
least squares), hvor vi estimerer en model for hver obligation, som har været
handlet mere end otte gange indenfor den ønskede tidsperiode. Dernæst bereg-
ner vi de estimerede transaktionsomkostninger for hver obligation, og slutteligt
tages medianen til disse omkostninger. På den måde får vi en model for transak-
tionsomkostninger, som i mindre grad er biased af ekstreme estimationer for hver
enkelt obligation.
Den anden metode er en iterativ vægtet mindste kvadraters metode (WLS -
Weighted least squares), hvor vi først estimerer en OLS, og dernæst finder vægte
for alle handlerne i data. Ved hjælp af disse vægte laves en ny regression, en så-
kaldt WLS. Ved at bruge denne metode, vil vi igen sørge for, at handler med stor
varians kun vil have en lille indflydelse på estimationen af den endelige model.
Med andre ord kommer de handler, som bidrager med lille information, til at have
en lille indflydelse på det endelig resultat. Dog er vi skeptiske omkring metodens
vægtning af de estimerede obligationers parametre jf. sidste afsnit.
Formålet med at bruge to metoder til at estimere den samme model er, at vi
ønsker at se, om vi får nogle robuste resultater, som er repræsentative for den
gennemsnitlige transaktion.



Kapitel 8

Resultater ved estimation af
transaktionsomkostninger

I dette kapitel anvendes den i det foregående kapitel beskrevne model. Modellen
estimeres ved brug af de to præsenterede metoder, Mindste kvadraters metode og
transaktionsomkostninger ved brug af median (Median metoden) samt Den itera-
tive mindste kvadraters metode til estimation af transaktionsomkostninger (Mean
metoden). Disse metoder benyttes til at foretage Analyse I i afsnit 8.5 og Analyse
II i afsnit 8.6. Der lægges primært vægt på Median metoden, da estimation ved
brug af Mean metoden er uhensigtsmæssig som beskrevet i afsnit 7.6. Yderligere
vises det i afsnit 8.8 at Mean metoden er mindre stabil end Median metoden.
Det vises at der er lavere transaktionsomkostninger ved at handle med trans-
parente obligationer, hvor forskellen viser sig at ligge på omkring 10 bps. Dette
præsenteres i afsnit 8.5. Dernæst vises det at handler der offentliggøres for at
skabe transparens, har transaktionsomkostninger der er op til 60 bps højere end
handler der ikke offentliggøres efter 2008.
Afslutningsvis i dette kapitel vises, at vores konklusioner er stabile selvom man
ændrer lidt på modellen. Det vises blandt andet ved at den funktionelle form for
transaktionsomkostningerne ændres. Desuden sammenlignes de rapporterede de-
aler commisions med vores estimerede transaktionsomkostninger, for at eftervise,
at niveauet i transaktionsomkostningerne er rimeligt.

8.1 Specifikation af Analyse I og II

Inden vi udfører Analyse I og II er det vigtigt at vide hvordan vi definerer transpa-
rente og ikke-transparente obligationer. Dernæst er det vigtigt at forstå forskellen
på transparente obligationer og offentliggjorte handler for at skabe transparens.
Forskellen på de to definitioner er illustreret i figur 8.1. I denne figur definerer vi
Obligation 1 og Obligation 2 som værende transparente, da mindst en handel med

65
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obligationerne er offentliggjorte. Dermed bliver alle handler med Obligation 1 og
Obligation 2 i den pågældende periode opfattet som handler med transparente
obligationer. Modsat er Obligation 3 ikke-transparent, da ingen af handlerne med
denne obligation offentliggøres. Dette er definitionen på transparente obligationer
i Analyse I.
Handlerne 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3 med Obligation 1 og 2 er offentliggjorte og vil
i Analyse II blive defineret som offentliggjorte handler for at skabe transparens.
Tilsvarende vil handlerne 1.1, 3.1, 3.2, 3.3 blive defineret som handler som ikke
er offentliggjort.

Obligation 2 
HandelsID:  
2.1, 2.2, 2.3 

Obligation 1 
HandelsID:  
1.1, 1.2, 1.3 

Obligation 3 
HandelsID:  
3.1, 3.2, 3.3 

Handler som ikke offentliggøres: 
Obligation 1:    1.1gssssggg 
Obligation 3:    3.1, 3.2, 3.3f 

Handler som offentliggøres: 
Obligation 1:    1.2, 1.3 gggg 
Obligation 2:    2.1, 2.2, 2.3g 

Figur 8.1: Illustration af transparens for obligationer og offentliggørelse af handler for at skabe
transparens.

8.2 Regressionsperioderne

Perioderne hvori der estimeres transaktionsomkostninger er givet ved følgende:

1. Juli 2002 til december 2004 (Periode I). Denne periode kan opfattes
som en indkøringsperiode, hvor TRACE-systemet endnu ikke var fuldt im-
plementeret. Derfor kan den fulde effekt af systemet være svær at identifi-
cere, da det er muligt, at markedet bruger noget tid på at tilpasse sig det
højere transparensniveau. Samtidig er det den periode, hvor der er bedst
datagrundlag for Analyse I. Det skyldes at denne periode både har mange
obligationer, som er transparente og ikke-transparente, da det kun var en
del af obligationerne hvori handler blev offentliggjort som beskrevet i afsnit
3.1.

2. Januar 2005 til december 2007 (Periode II). I denne periode antager vi
at effekten af transparensen skabt af TRACE-systemet har indfundet sig i
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markedet. Samtidig ligger denne periode før finanskrisen som danner grund-
lag for den sidste periode. I Periode II er datagrundlaget for Analyse I noget
mere sparsomt, da kun meget få obligationers handler ikke offentliggøres.
Datagrundlaget for Analyse II er her tæt på ideelt, da næsten alle obligatio-
ner får offentliggjort handler gennem TRACE-systemet jf. afsnit 3.1. Derfor
er vi sikre på, at handler som ikke offentliggøres skyldes, at handlerne ikke
skal offentliggøres. Desuden er vi sikre på, at den manglende offentliggørelse
ikke skyldes, at handler med en given obligation generelt ikke offentliggøres.

3. Januar 2008 til december 2010 (Periode III). I den sidste periode under-
søger vi om finanskrisen har påvirket transparensens betydning for transak-
tionsomkostningerne. Desuden undersøges om finanskrisen har påvirket de
eventuelle forskelle der er mellem offentliggjorte og ikke offentliggjorte hand-
ler.

Det er klart, at der mulighed for andre opdelinger. Man kan have perioder
svarende til kalenderår, to år af gangen eller betragte hele perioden som en samlet
helhed. Mange af disse muligheder er overvejet og hvilke implikationer det har for
vores konklusioner vil blive diskuteret i de relevante afsnit.

8.3 Udvælgelse af data

I alle vores analyser er det nødvendigt at indføre visse begrænsninger i data, som
danner grundlag for vores regressioner. Disse begrænsninger er implementeret
gennem en række filtre. Et resultatet af disse filtre er, at vores konklusioner bliver
lidt mindre generelle. På den anden side bliver resultaterne mere stabile, som en
konsekvens af, at data udelukkende indeholder obligationer og handler, som er
udtryk for det gennemsnitlige niveau. Filterne vil nu blive gennemgået.
Den første begrænsning af data som finder sted er, at kun obligationer hvor
stamdata og kreditrating data er tilgængeligt beholdes. Det er nødvendigt for
os, at kunne afgøre hvilken kreditrating obligationen har på handelstidspunktet,
da vi udelukkende ønsker at analysere på obligationer som har en kreditrating
over B-. Desuden er det vigtigt at have stamdata for obligationerne, da vi ikke
ønsker at analysere på eksempelvis obligationer som er underlagt rule 144A. Dette
forårsager en forholdsvis stor reduktion af datamængden. I tabel 8.1 ser vi at der
mistes 8.4 pct. af handlerne. Dette skyldes primært manglende ratings fra Fitch,
som er den eneste kreditvurderingskilde som vi anvender i denne afhandling.

Det første vi aktivt vælger at se bort fra, er alle de obligationer, som er
underlagt rule 144A. Hvilket kort fortalt implicerer, at udelukkende store insti-
tutioner må handle med disse obligationer (Edwards et al. (2007)). Da der er
forskel på hvem der kan handle med disse obligationer, vælger vi at se bort fra
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Filter Antal handler Antal handler Frasorteret Relativt
før filter efter filter frasorteret

Stamdata 58 405 646 53 480 223 4 925 423 -8.4%
Rule 144A 53 480 223 53 467 769 12 454 -0.0%
Variabel rente osv. 53 467 769 44 404 838 9 062 931 -17.0%
Primær marked 44 404 838 41 314 057 3 090 781 -7.0%

Tabel 8.1: Oversigt over handler som ikke indgår i data som følge af manglende stamdata, manglen-
de kreditrating, rule 144A obligationer, variabelforrentede-, konvertible- og konverterbare obligationer
samt handler indgået på det primære marked. Variabel rente osv. dækker over variabelforrentede-,
konvertible- og konverterbare obligationer.

dem i analyserne. Det gøres da det forventes at transparensen påvirker denne type
obligationer anderledes (Edwards et al. (2007)). Eksempelvis hvis disse store in-
stitutioner i forvejen har den information som transparensen kan bidrage med, så
vil de ikke påvirkes på samme måde som de resterende obligationer. Derfor ude-
lades disse. Der er tale om en forholdsvis lille reduktion i data, som ses i tabel 8.1.

Det næste filter indebærer, at der kun medtages fastforrentede obligationer,
dette gøres igen for at fjerne støj fra vores estimation, som nævnt i afsnit 1.3.
Desuden fjernes obligationer som er konvertible, dvs. obligationer med mulighed
for at bytte den købte obligation med aktie(r) i udstederselskabet, og som regel
på et fastlagt tidspunkt. Dette gøres tilsvarende for at eliminere støj fra vores re-
gressioner. En anden mulighed er at tage højde for værdien af disse optioner, men
det ville være en kompliceret proces, som ikke nødvendigvis ville give os bedre
information. Dernæst fjernes konverterbare obligationer netop af samme grund
som for konvertible obligationer. Reduktionen på datasættet kan ses i tabel 8.1
og viser en reduktion på 17 pct..

Da vi som beskrevet i kapitel 1 udelukkende fokuserer på handler indgået på
det sekundære marked, ønsker vi at fravælge alle handler indgået på det primære
marked. I tabel 8.1 kan man se at 7 pct. af de resterende handler vi har i vores
datasæt, er handler fra det primære marked som slettes.

Afslutningsvis for vores dataudvælgelse opstiller vi to forskellige krav til priser-
ne på handlerne. Det første filter minder om det filter der opsættes i Dick-Nielsen
(2009), hvor alle handler med priser som er langt fra 100 fjernes. Det betyder, at
vi fjerner alle handler, som har en pris på under 50 eller over 150. Det er natur-
ligvis langt fra sikkert, at alle handler der er handlet til priser, som falder uden
for dette prisfilter er fejl. Derfor mister vi information om handler der ligger uden
for disse prisbånd. Da vi i denne afhandling ønsker at se på den gennemsnitlige
transaktionsomkostning, mener vi at den bedst er beskrevet ved nogle priser som
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ligger omkring hovedstolsværdien. Derfor vælger vi at se bort fra disse handler.
Konsekvensen af dette prisfilter er at vi reducerer antallet af handler i vores data
med yderligere 1 pct. jf. tabel 8.2.

Antal handler Antal handler Frasorteret Relativt
før filter efter filter frasorteret

41 314 057 40 898 375 415 682 -1.0%

Tabel 8.2: Antallet af handler der udelades, fordi de har priser som ligger uden for det område som
ønskes analyseret.

Desuden opstiller vi krav til vores priser inspireret af Dick-Nielsen (2009) samt
Edwards et al. (2007), hvor priserne på samme obligation betragtes som en tal-
følge. Det vi gør, er at vurdere om prisen på en given handel afviger mere end
20 pct. fra medianen af de seneste tre handlers priser. Hvis dette er tilfældet,
vælger vi at se bort fra rapporteringen. Det giver naturligvis et problem hvis en
obligation pludselig har store prisændringer i perioden der betragtes. En given
obligation som handles til 1 dollar, og dagen efter handles til 100 dollars giver
nogle meget ekstreme observerede afkast. Dette har betydning for modellen for
transaktionsomkostninger givet ved modellen i (7.16). Vi har undersøgt betyd-
ningen af dette prisfilter og det viser sig at have stor betydning for de estimerede
transaktionsomkostninger. Denne analyse er ikke vist på grund af afhandlingens
omfang. Derfor vælger vi at se på obligationer med forholdsvis stabile priser.
Dette bringer os ned til et antal handler på lidt over 40 millioner jf. tabel 8.3.

Antal handler Antal handler Frasorteret Relativt
før filter efter filter frasorteret

40 898 375 40 345 509 552 866 -1.4%

Tabel 8.3: Antallet af observationer som udelades, fordi priserne afviger mere end 20 pct. fra de seneste
tre handlers priser.

For alle analyser der udføres, har vi valgt kun at se på obligationer der har
en rating på mindst B- fra Fitch, dette gøres for at undgå for meget støj i vores
analyser. Alle ratings fra B- og op til AAA, bliver behandlet som en stor gruppe,
hvortil der findes en transaktionsomkostning som afhænger af handelsstørrelsen.
Dette krav fører ifølge tabel 8.4 til at vi mister yderligere 16.4 pct. af handlerne i
vores datasæt. Det betyder at vi slutteligt ender med at have 33,746,608 handler
som vi lader danne grundlag for vores analyser. Med disse databegrænsninger på
plads, er vi klar til at påbegynde regressionerne.
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Antal handler Antal handler Frasorteret Relativt
før filter efter filter frasorteret

40 345 509 33 746 608 552 866 -16.4%

Tabel 8.4: Antallet af handler i obligationer med en rating der er lavere end B-. Yderligere kan det ses
hvor mange handler der danner grundlag for vores estimationer.

8.4 Generel struktur

Den generelle struktur for resultatpræsentationen vi blive beskrevet i dette afsnit.
Der vil for hver analyse og periode blive redegjort for omfanget af observationer,
der danner grundlag for resultaterne. En mere detaljeret oversigt over antallet
af handler og obligationer i de forskellige handelsstørrelser er af hensyn til af-
handlingens omfang kun mulige at finde i bilag 14.3. Parameterestimaterne og
de tilhørende P-værdier vil kun blive præsenteret for Mean metoden. For Median
metoden, er der desværre ikke en oplagt metode til at frembringe P-værdier for de
opnåede transaktionsomkostninger. Da det er ikke en model med parameteresti-
mater på samme måde som der er i Mean metoden, resulterer det i problemer med
at frembringe P-værdier. Det vises i afsnit 8.8, at langt de fleste parameteresti-
mater for de underliggende modeller er signifikante på 5%-niveau (Tjur (2002b)).
Der vil som udgangspunkt kun blive vist figurer for Median metodens resultater.
Det gøres til dels fordi resultaterne for Median metode er mere stabile som vises i
afsnit 8.8, og dels fordi Mean metoden har uhensigtsmæssigheder som diskuteret
i afsnit 7.6. Mean metodens resultater henvises derfor til tabeller.

8.5 Analyse I

Formålet med denne analyse er at undersøge, om der er forskel på transaktions-
omkostningerne for de obligationer, som inden for en måned har fået offentliggjort
en handel, og de obligationer som har ikke har fået offentliggjort en handel. Idéen
med dette er at se hvordan transparens påvirker transaktionsomkostningerne der
er forbundet med at købe eller sælge en obligation.

Periode I

Denne periode er perioden med det bedste datagrundlag for at lave denne analyse
jf. tabel 14.2 i bilag. Dette er en indkøringsfase, hvor der ikke er fuldstændig stabi-
litet i hvilke obligationer der offentliggøres handler i. Det er desuden ikke sikkert
at effekten af transparensen har indfundet sig fuldstændig i denne periode. At
der er mange obligationer hvormed der både offentliggøres og ikke offentliggøres
handler, gør at perioden er perfekt i forhold til at finde effekten af transparens.
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Da omkostningerne estimeres for handler der er foretaget i samme periode, hvor
den eneste forskel er transparensen, har vi gode muligheder for at udtale os om
hvorvidt transparensen påvirker transaktionsomkostningerne.
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Figur 8.2: Transaktionsomkostninger i Periode I som funktion af handelsstørrelsen. Den blå linje viser
ikke-transparente obligationers transaktionsomkostninger. Den røde linje viser transparente obligatio-
ners transaktionsomkostninger.

I figur 8.2 ser det ud til, at der generelt er en lavere transaktionsomkostning
forbundet med handel i transparente obligationer når Median metoden anvendes.
For de mindste handler er omkostningerne ikke påvirket af transparensen, men
når handelsstørrelsen øges, kan man se at der er lavere transaktionsomkostninger
for handler med de transparente obligationer. Det kan tyde på, at man ved de
mindste handler ikke kan udnytte transparensen, da investorerne som foretager
disse handler, ikke kan presse dealerens provision ned. Hvorimod investorer der
handler større mængder nemmere kan presse transaktionsomkostningerne ned.
Dette understøttes af, at vi desuden ser, at de større mængder har en lavere
transaktionsomkostning uafhængig af om de er transparente. Der er besparel-
ser på op til 10 bps for handel med transparente obligationer. Hvilket betyder
at der for en obligation, som skal sælges fra en investor til en anden investor
gennem en dealer, er tale om en transaktionsomkostningsbesparelse på op til 20

bps for transparente obligationer. Dette gør sig gældende, da der både betales
transaktionsomkostninger for den investor der køber og den investor der sælger
obligationen.

I tabel 8.5 kan vi se at alle parameterestimater er signifikante for Mean me-
toden. Mean metoden har dårlige resultater for store handelsstørrelser, som det
kan ses af tabel 8.6, hvor den estimerer negative transaktionsomkostninger, hvil-
ket virker urealistisk. Det skyldes at det indebærer at dealeren køber den givne
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Type C0 C1 C2 C3 C4 R2

Transparente
Parameter estimat 0.02462 -0.07535 -0.001604 7.519E-11 -1.251E-20 0.3236
P-værdi <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
Ikke-transparente
Parameter estimat 0.04538 -0.03784 -0.000254 3.139E-194 2.286E-147 0.3154
P-værdi <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

Tabel 8.5: Parameterestimater og tilhørende P-værdier for Mean metoden i Analyse I over Periode I.

obligation til en højere pris end han sælger den til, hvilket betyder at han påtager
sig et tab ved handlen. Dette kan naturligvis godt være tilfældet i enkelte handler,
men som et generelt resultat er det urealistisk. Forklaringsgraderne, R2, ligger på
omkring 0.32, hvilket ligger meget godt på niveau med det som observeres i de
efterfølgende regressioner. Betragter vi de små handler i denne metode, så er der
dog en tendens til at de transparente obligationer har lidt lavere omkostninger,
men til gengæld lidt højere omkostninger for de større handler. Det betyder at
Mean metoden ikke er lige så entydig, når det kommer til at vurdere forskellen
i transaktionsomkostninger for handler med transparente og ikke-transparente
obligationer.

Volumen $1,000 5 10 20 50 100 200 500 1,000 2,000 5,000 10,000

Ikke-transparente 120.9 107.4 93.9 76.1 62.7 49.2 31.5 18.2 5.2 −11.5 −23.0
Transparente 109.5 98.5 87.4 72.7 61.7 50.6 36.2 25.4 15.1 2.6 −4.8

Tabel 8.6: Transaktionsomkostninger for Mean metoden i Periode I for ikke-transparente og transpa-
rente obligationer.

Periode II

Dette er første periode, hvor TRACE-systemet antages at være fuldt udrullet.
Det betyder, at vi har meget få obligationer som ikke får offentliggjort handler i
en hel måned. Dette skyldes, at det primært er handler med obligationer der er
underlagt rule 144A som ikke offentliggøres. Dem har vi som forklaret i afsnit 8.3
sorteret fra i vores data. Regressionerne for de ikke-transparente obligationer er
derfor ikke baseret på et lige stort datagrundlag i Periode II, som i Periode I. Et
overblik over den præcise datamængde kan ses i bilag 14.3.
Vi genfinder dog en del af de samme resultater, i figur 8.3, som vi så i den foregå-
ende periode. Her ser vi blandt andet, at der er aftagende transaktionsomkostning
når handlerne bliver større. Hvad dog er mere interessant, er at der ses en ten-
dens til at de transparente obligationer har lavere transaktionsomkostninger end
de ikke-transparente obligationer. For de mindste handler er denne besparrelse
på op over 40 bps, mens den for den for de største handler ligger omkring 0 bps.
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For de transparente obligationer ser vi også et lavere transaktionsomkostningsni-
veau end for Periode I, hvilket kan tyde på at det generelle niveau for transak-
tionsomkostninger er faldet siden indfasningen af TRACE-systemet. Dette kan
ikke skyldes ændringer i størrelse på det amerikanske erhvervsobligationsmarked,
da der handles omtrent lige meget og lige ofte i begge perioder (FINRA (2007)).
Sammenholder man resultatet fra Periode II med resultat fra Periode I, ses det
at transaktionsomkostningerne er lavere for transparente obligationer. Dermed er
det plausibelt at det generelle transaktionsomkostningsniveau har været under
pres, som følge af implementeringen af TRACE-systemet. Der er tale om bespa-
relser på mellem 12 bps for de mindste handler og 2 bps for de største handler
mellem de to perioder for handler med transparente obligationer.
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Figur 8.3: Transaktionsomkostninger i Periode II som funktion af handelsstørrelsen. Den blå linje viser
ikke-transparente obligationers transaktionsomkostninger. Den røde linje viser transparente obligatio-
ners transaktionsomkostninger.

Betragtes tabel 8.7 som indeholder resultaterne for Mean metoden, kan man se
at der for små handler i transparente obligationer også er en forskel. For de mind-
ste handler er transaktionsomkostningerne ved transparente obligationer lavest,
mens der er en lavere omkostning forbundet med at handle de ikke-transparente
obligationer for store handelsstørrelser. Det er forskelligt fra hvad vi ser med Me-
dian metoden. Vi har dog visse forbehold for Mean metoden som er forklaret i
afsnit 7.6.

I tabel 8.8 kan vi se at alle parameterestimater er signifikante for Mean meto-
den. Men det ene parameterestimat for transparente obligationer, udviser faktisk
insignifikans på et 1%-niveau. Dette er det eneste sted hvor vi ser det. Yderligere
ser vi en forklaringsgrader, R2, på omkring 0.29.
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Volumen $1,000 5 10 20 50 100 200 500 1,000 2,000 5,000 10,000

Ikke-transparente 98.6 90.5 78.5 59.9 45.1 30.2 11.5 −0.9 −10.0 −11.6 1.3
Transparente 89.6 79.1 68.6 54.8 44.4 34.1 21.0 11.8 4.0 −1.9 0.7

Tabel 8.7: Transaktionsomkostninger for Mean metoden i Periode II for ikke-transparente og transpa-
rente obligationer.

Type C0 C1 C2 C3 C4 R2

Transparente
Parameter estimat 0.02191 -0.0004463 -0.001520 2.719E-10 -5.993E-19 0.2801
P-værdi <0.0001 0.0172 <0.0001 <0.0001 <0.0001
Ikke-transparente
Parameter estimat 0.0137 0.017165 -0.003045 4.791E-10 -5.291E-175 0.2975
P-værdi <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

Tabel 8.8: Parameterestimater og tilhørende P-værdier for Mean metoden i Analyse I over Periode II.

Periode III

Den sidste periode som vi betragter, indeholder finanskrisen og har ligesom Perio-
de II meget begrænset data til rådighed, for obligationer der er ikke-transparente.
Dette skyldes tilsvarende, at de fleste obligationer der ikke er transparente er rule
144A.
I figur 8.4 vises resultaterne fra Median metoden, som ikke siger noget entydigt om
transparensens betydning for transaktionsomkostningerne. Faktisk er der for de
store handler med ikke-transparente obligationer, et meget stor sammenfald med
de resultater som vi kommer til at se i Analyse II hvilket vil blive kommenteret
i afsnit 8.6. Det lader til at transaktionsomkostningsniveauet for de transparente
obligationer er steget som en følge af finanskrisen, hvilket stemmer overens med de
fundne resultater i Dick-Nielsen et al. (2012). Transaktionsomkostningsniveauet
er steget med næsten 20 bps, når der sammenlignes med Periode II umiddelbart
før krisen for transparente obligationer.

I tabel 8.9 kan resultaterne fra Mean metoden ses. Der igen samme tendens
som for vores Median metode, nemlig at der ikke er et entydigt billede af hvordan
transparens påvirker transaktionsomkostningerne. Men der er en større tendens
til, at de transparente obligationer har lavere transaktionsomkostninger i denne
analyse. Der er tilsvarende Median metoden en tendens til, at obligationerne der
er transparente generelt har forhøjet transaktionsomkostningerne med cirka 20

bps som følge af finanskrisen. Denne tendens er ikke på samme måde entydig for
de ikke-transparente obligationer. Datamaterialet for disse obligationer er for util-
strækkelig til, at vi kan udtale os om effekten af finanskrisen på ikke-transparente
obligationer.

I tabel 8.10 kan vi se, at alle parameterestimaterne er signifikante for Mean
metoden. Yderligere ser vi forklaringsgrader, R2, på omkring 0.29.
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Figur 8.4: Transaktionsomkostninger i Periode III som funktion af handelsstørrelsen. Den blå linje viser
ikke-transparente obligationers transaktionsomkostninger. Den røde linje viser transparente obligatio-
ners transaktionsomkostninger.

Volumen 1,000$ 5 10 20 50 100 200 500 1,000 2,000 5,000 10,000

Ikke-transparente 117.6 115.1 106.1 89.5 75.5 61.3 43.3 31.6 23.5 24.7 42.7
Transparente 101.1 92.8 84.5 73.5 65.1 56.9 46.1 38.1 30.5 21.8 17.2

Tabel 8.9: Transaktionsomkostninger for Mean metoden i Periode III for ikke-transparente og transpa-
rente obligationer.

Type C0 C1 C2 C3 C4 R2

Transparente
Parameter estimat 0.02036 0.007308 -0.001203 7.602E-11 -2.414E-20 0.2919
P-værdi <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
Ikke-transparente
Parameter estimat 0.01878 3.044E-10 -0.001518 1.671E-118 8.987E-46 0.2985
P-værdi <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

Tabel 8.10: Parameterestimater og tilhørende P-værdier for Mean metoden i Analyse I over Periode
III.

Denne periode bærer generelt præg af, at vi har et meget begrænset data-
grundlag for handler med ikke-transparente obligationer. Vores kriterium for, at
en given obligation skal være ikke-transparent ender måske ud i, at estimatio-
nen afspejler noget andet end det vi ønskede at undersøge, fordi der er meget få
obligationer der er ikke-transparente.
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Afrunding af Analyse I

Vi ser i denne analyse, at der er grundlag for at mene, at transparensen påvirker
transaktionsomkostningerne negativt. Dette finder vi i Periode I og II, hvor det
er mest tydeligt i Periode I. Her ses det, at der er en lavere transaktionsomkost-
ning på omkring 10 bps i transparente obligationer i forhold til ikke-transparente
obligationer.
Det samme billede tegner sig, når man ser på hvad der sker med transaktionsom-
kostningerne i Periode II. Fra Periode I til Periode II kan vi se, at transaktions-
omkostningerne falder med yderligere op til 10 bps for handler med transparente
obligationer, når TRACE-systemet er fuldt udrullet. Dette sker til trods for, at
de første obligationer, hvis handler der bliver offentliggjort er Investment Grade.
En lignende undersøgelse i Edwards et al. (2007) viser at jo højere kreditrating en
obligation har, jo lavere transaktionsomkostninger er der forbundet med handel
med den. Så på trods af at der offentliggøres flere handler med obligationer med
lavere kreditrating i Periode II, falder transaktionsomkostningsniveauet gennem-
snitligt med Median metoden. Dette understøtter at transparensen har en negativ
indvirkning på transaktionsomkostningerne.

Selvom resultaterne ikke er helt entydige for de to metoder vi anvender, er der
dog mange indikationer, som peger i retning af, at transparente obligationer har
en lavere transaktionsomkostning end ikke-transparente obligationer. Tilsvarende
tegner der sig et billede af, at de transparente obligationers omkostningsniveau
falder når TRACE-systemet er fuldt udrullet.

I Periode III er det svært at udtale sig om hvordan transaktionsomkostninger-
ne er for transparente og ikke-transparente obligationer er i forhold til hinanden.
Det skyldes, at der ikke er ret mange obligationer i perioden, som ikke får offent-
liggjort handler.

8.6 Analyse II

I denne analyse vil vi forsøge at belyse, om der er forskel i transaktionsomkostnin-
gerne forbundet med at indgå handler som bliver offentliggjort og ikke offentlig-
gjort. Der skelnes ikke mellem handler der ikke offentliggøres fordi obligationen er
ikke-transparent og handler der ikke offentliggøres selvom obligationen er trans-
parent. I figur 8.1 svarer de ikke offentliggjorte handler til handlerne 3.1, 3.2, 3.3
og 1.1.
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Periode I

Dette er en indkøringsfase, hvor der ikke er fuldstændig stabilitet i hvilke ob-
ligationer der offentliggøres handler med. Det betyder at der kan være handler
med en given obligation, der ikke offentliggøres fordi alle handler med den givne
obligation ikke skal offentliggøres jf. FINRA’s indkøringsprogram. Konsekvensen
af dette er, at det kan blive svært at se om der er forskelle i transaktionsomkost-
ninger på at handle de offentliggjorte og ikke offentliggjorte handler. Det præcise
omfang af datagrundlaget kan ses i bilag 14.3.

I figur 8.5 vises resultaterne opnået ved Median metoden. Det ses, at der er
en tendens til, at de handler der ikke offentliggøres har højere transaktionsom-
kostninger end de handler der offentliggøres. Forskellen ligger på op til 10 bps.
Kun hvis der er tale om handler på under 10,000 dollars, lader det til, at der ikke
er nogen forskel på omkostningerne der er forbundet med at handle.
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Figur 8.5: Transaktionsomkostninger i Periode I som funktion af handelsstørrelsen. Den blå linje viser
transaktionsomkostningerne for handler der ikke er offentliggjorte. Den røde linje viser transaktions-
omkostningerne for handler der er offentliggjorte.

Denne konklusion understøttes af Mean metoden, som kan ses i tabel 8.11.
Tabellen viser tilsvarende en aftagende transaktionsomkostning, når handelsstør-
relsen øges. Ydermere viser den, at der er en lavere transaktionsomkostning for-
bundet med handler som offentliggøres. Der er i denne periode lavere transaktions-
omkostninger forbundet med handler der offentliggøres for at skabe transparens.

I tabel 8.12 ses det at forklaringsgraderne, R2, ligger på omkring 0.30. Dette
ligger fuldstændig på niveau med de forklaringsgrader der blev observeret i Ana-
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Volumen 1,000$ 5 10 20 50 100 200 500 1,000 2,000 5,000 10,000

Ikke offentliggjorte 124.6 110.9 97.1 79.0 65.3 51.6 33.6 20.0 6.6 −10.7 −22.9
Offentliggjorte 101.1 94.3 84.3 68.6 56.0 43.2 26.4 14.3 3.3 −7.3 −8.8

Tabel 8.11: Transaktionsomkostninger for Mean metoden i Periode I for handler der ikke offentliggøres
og handler der offentliggøres.

lyse I. Parameterestimaternes signifikans kan også ses i denne tabel, og viser at
alle parameterestimaterne er yderst signifikante.

Type C0 C1 C2 C3 C4 R2

Offentliggjorte
Parameter estimat 0.02699 -7.675 -0.001855 1.449E-10 -2.750E-20 0.3122
P-værdi <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
Ikke offentliggjorte
Parameter estimat 293.1917 -160.5350 -19.7960 2.9409E-7 -5.2709E-17 0.2889
P-værdi <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

Tabel 8.12: Parameterestimater og tilhørende P-værdier for Mean metoden i Analyse II over Periode I.

Man kan dog ikke undgå at bemærke et stort sammenfald med figur 8.2. Det
kan skyldes at mange af de handler som indgår i denne analyse for Periode I som
værende ikke offentliggjorte, er handler med ikke-transparente obligationer som
tidligere nævnt. Fjernes disse handler, så påvirker det imidlertid ikke det billede
som tegner sig i denne periode.

Af figur 8.5 kan man se, at den gennemsnitlige transaktionsomkostning for en
handel igennem en dealer fra en investor til en anden investor, på 5,000 dollars,
er 124 bps. Det skyldes, at både den sælgende og den købende investor betaler
transaktionsomkostninger på 62 bps, uanset om der er tale om offentliggjorte
eller ikke offentliggjorte handler. Det er desuden værd at bemærke, at der for
handler med en størrelse på 1,000,000 dollars, faktisk er en besparelse på 10 bps
forbundet med at indgå handler der er offentliggjort i forhold til handler der ikke
er offentliggjorte.

Periode II

Denne periode umiddelbart før finanskrisen viser et markant anderledes billede,
end det vi ser i Periode I. Det viser sig ved brug af Median metoden, som ses i figur
8.6, at de handler som ikke offentliggøres, har en markant lavere transaktionsom-
kostning end de handler der offentliggøres. Det kan tyde på, at der er en fordel
forbundet med at indgå de handler som ikke bliver offentliggjort. Eksempelvis
at det er en særlig type af investorer, som har mulighed for at indgå disse ikke
offentliggjorte handler. Det er overraskende at omkostningerne ved de handler
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som ikke offentliggøres er meget lave samt at de ikke udviser samme aftagende
funktion som de offentliggjorte. De ikke offentliggjorte handler har derimod et
konstant og meget lavt omkostningsniveau på omkring 7 bps. Faktisk så lavt at
selv de største handler som offentliggøres har et transaktionsomkostningsniveau
der er mindst 1 bps højere.

Det ses yderligere at transaktionsomkostningerne generelt er faldet, hvis man
sammenligner med Periode I, for de handler der offentliggøres. Det tyder på at
transparensen faktisk virker i overensstemmelse med det billede som blive tegnet
i Analyse I, nemlig at transparensen generelt virker transaktionsomkostningsre-
ducerende.
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Figur 8.6: Transaktionsomkostninger i Periode II som funktion af handelsstørrelsen. Den blå linje viser
transaktionsomkostningerne for handler der ikke er offentliggjorte. Den røde linje viser transaktions-
omkostningerne for handler der er offentliggjorte.

Volumen 1,000$ 5 10 20 50 100 200 500 1,000 2,000 5,000 10,000

Ikke offentliggjorte 58.5 54.8 51.1 46.1 42.2 37.9 31.2 24.4 15.0 −3.8 −20.0
Offentliggjorte 89.0 79.6 69.4 55.2 44.4 33.6 19.7 10.1 2.0 −3.7 0.1

Tabel 8.13: Transaktionsomkostninger for Mean metoden i Periode II for handler der ikke offentliggøres
og handler der offentliggøres.

Resultaterne fra Mean metoden tegner et noget andet billede. Som det kan ses
i tabel 8.13, er parameterestimaterne signifikante. Her ser vi igen i begge grupper
af handler, at der er en tendens til at de investorer som indgår store handler, har
en mindre omkostning end dem som indgår mindre handler. Tilsvarende ser vi
også at transaktionsomkostningsniveauet for handler med denne metode er afta-
get generelt for begge grupper. Det indikerer at transaktionsomkostningsniveauet
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er faldet som følge af den forøgede transparens. Man kan forstille sig, at der i
de handler som ikke bliver offentliggjort, er nogle enkelte handler med ekstremt
store transaktionsomkostninger, som trækker vores gennemsnitlige transaktions-
omkostning op. Hvorimod Median metoden udelukkende bruger den midterste
observation og dermed bør ekstreme observationer ikke indvirke lige så kraftigt
her.
Effekten af TRACE-systemet antages at have slået igennem i denne periode. Der-
for er der belæg for at sige at transaktionsomkostningerne er forskellige for de to
grupper.

Type C0 C1 C2 C3 C4 R2

Offentliggjorte
Parameter estimat 0.02304 -1.841 -0.001616 3.107E-10 -7.039E-19 0.2844
P-værdi <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
Ikke offentliggjorte
Parameter estimat 103.2629 -2.9384 -5.24992 -6.5694E-6 2.6989E-13 0.2947
P-værdi <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

Tabel 8.14: Parameterestimater og tilhørende P-værdier for Mean metoden i Analyse II over Periode
II.

Periode III

Denne periode skulle gerne vise om forskellen i transaktionsomkostningerne på de
handler der offentliggøres og ikke offentliggøres, er påvirket af finanskrisen. Desu-
den har vi muligheden for at se om det generelle transaktionsomkostningsniveau
påvirkes af finanskrisen.

I figur 8.7 ser det ud til at både handler der offentliggøres og handler der ikke
offentliggøres, har forøget transaktionsomkostninger sammenlignet med Periode
II. Dette skyldes formentlig finanskrisen. Det er dog mest udtalt for de handler
som offentliggøres, hvor omkostningerne stiger med næsten 20 bps for de mindste
handler, og med næsten 10 bps for de største handler i forhold til Periode II. Det
tyder på at finanskrisen har bidraget til et forhøjet transaktionsomkostningsni-
veau, for handler som offentliggøres. Finanskrisen har umiddelbart haft en stor
betydning for transaktionsomkostningernes niveau. Tendensen med at de ikke
offentliggjorte handler har et andet transaktionsomkostningsniveau er dog ikke
påvirket. Ligesom i Periode II ser vi, at der for de ikke offentliggjorte handlers
transaktionsomkostninger ikke er den store afhængighed af handelsstørrelsen. Den
typiske aftagende form på transaktionsomkostningen for de offentliggjorte handler
observeres fortsat.

Betragtes Mean metoden som vi har anvendt og resultaterne kan ses i tabel
8.15, er der uoverensstemmelse med Median metoden for handler der ikke offent-



8.6. Analyse II 81

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

1 10 100 1,000 10,000 

bps 

Handelsstørrelse ($1,000) 
Figur 8.7: Transaktionsomkostninger i Periode III som funktion af handelsstørrelsen. Den blå linje viser
transaktionsomkostningerne for handler der ikke er offentliggjorte. Den røde linje viser transaktions-
omkostningerne for handler der er offentliggjorte.

Volumen 1,000$ 5 10 20 50 100 200 500 1,000 2,000 5,000 10,000

Ikke offentliggjorte 72.3 77.0 81.5 86.7 89.6 90.4 84.7 69.8 37.3 −51.6 −149.6
Offentliggjorte 101.5 93.3 84.8 73.5 64.9 56.4 45.2 37.0 29.3 20.6 16.5

Tabel 8.15: Transaktionsomkostninger for Mean metoden i Periode III for handler der ikke offentliggøres
og handler der offentliggøres.

liggøres, præcis som det var tilfældet i Periode II. Der for mange handelsstørrelser
højere transaktionsomkostninger for de handler der ikke offentliggøres. Dog kan
man i tabel 14.7 se at datagrundlaget for de meget store handler er ret begrænset.
Det ser ud til at påvirke estimationerne på en meget uhensigtsmæssig måde, da
der er transaktionsomkostninger på ned til -149.6 bps. En negativ transaktions-
omkostning svarer til at dealeren acceptere en høj pris når han køber og en lav
pris når han sælger, hvilket er urealistisk i det generelle tilfælde.

Type C0 C1 C2 C3 C4 R2

Offentliggjorte
Parameter estimat 0.02087 -0.3845 -0.001249 9.154E-11 -3.016E-20 0.2941
P-værdi <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
Ikke offentliggjorte
Parameter estimat 12.273765 54.46975 7.07408 -4.1608E-5 1.4091E-12 0.3237
P-værdi <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

Tabel 8.16: Parameterestimater og tilhørende P-værdier for Mean metoden i Analyse II over Periode
III.

Igen ser vi i tabel 8.16 signifikans for alle parameterestimaterne i vores estima-
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tion med Mean metoden. Forklaringsgraderne, R2, ligger på omkring 0.30, hvilket
er på niveau med de forklaringsgrader som har kunnet observeres i alle perioder
for både Analyse I og Analyse II.

Afrunding af Analyse II

I Analyse II kan det for to af de tre perioder konkluderes, at der er forskellige
transaktionsomkostninger for de handler som offentliggøres og dem ikke offent-
liggøres. Der tegnes et meget stabilt billede når vi anvender Median metoden,
hvorimod Mean metoden lader til at give nogle højere niveauer for transaktions-
omkostningerne. Det vil vi ikke tillægge større betydning, da denne metode jf.
afsnit 7.6 har visse uhensigtsmæssigheder. Desuden er der en generel tendens til
at Mean metoden ikke giver plausible resultater, hvilket bedst illustreres ved ne-
gative transaktionsomkostninger.

Transaktionsomkostningerne lader dog til at være markant lavere for de hand-
ler som ikke offentliggøres, hvilket tyder på at indgåelse af disse handler er forbun-
det med visse fordele. Det kan som tidligere nævnt skyldes, at det er en bestemt
type investorer som har adgang til disse handler. Alternativt kan den manglende
offentliggørelse skyldes at handlerne ikke indgås på markedsvilkår.

Der er også i dette afsnit indikationer på at indførelsen af TRACE-systemet
sænker det generelle transaktionsomkostningsniveau, hvilket tyder at transparen-
sen medvirker til at sænke transaktionsomkostningerne i markedet, præcis som
det blev observeret i Analyse I. Det er svært at afgøre ud fra vores analyser om
transparensen har sænket afhjulpet stigninger i transaktionsomkostningerne som
kommer som følge af finanskrisen. Men der er ikke belæg for at sige at indførelsen
af TRACE-systemet har gjort, at det generelle transaktionsomkostningsniveau er
steget. Tværtimod.

8.7 Median metodens P-værdier

Der er som beskrevet i afsnit 8.4 ikke er nogen oplagt metode til at frembringe P-
værdier for Median metoden. Det skyldes, at resultaterne som opnås ikke baseres
på én regressions parameterestimater hvor transaktionsomkostningen udregnes,
men på medianen af transaktionsomkostningerne for alle obligationerne jf. afsnit
7.6. Derfor vælger vi, at vise fordelingen af P-værdierne for parameterestimaterne
i Periode I fra Analyse I. Dette gøres fordi vi mener, at det er essentielt, at de
resultater vi baserer vores konklusioner på er signifikante.
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Figur 8.8: Illustration af fordelingen af P-værdierne for c0 estimaterne for Mean metoden i Periode I
i Analyse I. P-værdier mellem 0 og 0.01 er grupperet sammen, tilsvarende er P-værdier mellem 0.01
og 0.02 samlet osv. Til venstre for den sorte linje er de paratemeterestimater som er signifikante på et
5%-niveau.

Det kan i figur 8.8 ses, at fordelingen af de individuelle modellers c0 P-værdier
primært udviser signifikans på 5%-niveau. Den klart største koncentration af P-
værdier er signifikante på et 1%-niveau. Dette viser, at hovedparten af parame-
terestimaterne der indgår i grundlaget for Median metoden er signifikante. Dette
billede er repræsentativt for de resterende analyser, perioder samt resterende
parameterestimater, men af hensyn til afhandlingens omfang vises kun dette ek-
sempel.
Dermed mener vi, at det er rimeligt at antage, at de parameterestimater vi får
ud af Median metoden er af høj kvalitet. Det gør at vi kan basere vores kon-
klusioner på denne model, i højere grad end Mean metoden, som vi mener har
uhensigtsmæssigheder jf. afsnit 7.6.

8.8 Stabiliteten af modellen

I dette afsnit ønsker vi at undersøge stabiliteten af transaktionsomkostningsmo-
dellen. Det vil blive vist, at den funktionelle form af vores transaktionsomkost-
ningsfunktion er uden større betydning for de resultater som vi har set tidligere.
Afslutningsvis gøres det klart, at udeladelsen af modellens DriftRate på 5 pct.,
som beskrevet i afsnit 7.3, er uden reel betydning for vores resultater.
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Transaktionsomkostningernes form

Som omtalt i afsnit 7.4 har vi ikke nogen entydig motivation for den funktionelle
form for transaktionsomkostningerne, givet ved ligning (8.1). Derfor ønsker vi at
undersøge om det valg vi har foretaget har betydning, ved at se om resultaterne
er stabile når andre funktionelle former anvendes.

c(St) = c0 + c1
1

St
+ c2 log (St) + c3St + c4S

2
t + κt (8.1)

Dette har vi erstattet med følgende tre udtryk for transaktionsomkostningen:

c(St) = c0 + c1St + κt (8.2)

c(St) = c0 + c1 log (St) + c2St + κt (8.3)

c(St) = c0 + c1
1

St
+ c2 log (St) + c3St + κt (8.4)

I tabel 8.17 ses der et resultatet for Periode I med Analyse I, hvor modellen gi-
vet ved ligning (8.4) er anvendt med Mean metoden. Det er interessant at Mean
metoden, med denne form tydeligere viser samme tendens, som Median meto-
den viste i afsnit 8.5. I dette afsnit viste Mean metoden ikke lige så entydigt at
transaktionsomkostningerne for handel med transparente obligationer var lavere,
end for handel med ikke-transparente obligationer. Det samme gør sig gældende
ved anvendelse af ligning (8.2) og (8.3). Af hensyn til afhandlingens omfang har
vi ikke valgt at vise tabeller for alle perioder og alle analyser, da de ikke bidrager
med nye konklusioner præcis som tabel 8.17. Niveauet af transaktionsomkostnin-
gerne påvirkes dog af valget af den funktionelle form så længe Mean metoden
anvendes. Det kan ses ved sammenligning af tabel 8.6 og tabel 8.17. Yderligere
er det interessant at Mean metoden i dette tilfælde understøtter, at der er en
besparelse på 10 bps i transaktionsomkostningerne forbundet med handel med
transparente obligationer.

Volumen 1,000$ 5 10 20 50 100 200 500 1,000 2,000 5,000 10,000

Ikke-transparente 122.4 110.3 98.1 82.0 69.9 57.7 41.6 29.5 17.4 1.5 −10.3
Transparente 99.4 92.3 82.5 67.7 55.8 43.7 27.6 15.4 3.3 −12.3 −23.3

Tabel 8.17: Transaktionsomkostninger for Mean metoden i Periode I for ikke-transparente og transpa-
rente obligationer. Her er transaktionsomkostningerne er beskrevet ved ligning 8.4.

I figur 8.9 anvendes en lineær model for transaktionsomkostningerne givet
ved (8.2) for Periode III. Sammenlignes dette resultatet med resultatet i figur
8.7, kan man se at niveauet og den aftagende form er forholdsvis ens. Det vil sige
at det fortsat gør sig gældende at de handler som ikke offentliggøres af den ene
eller anden grund, har en markant lavere transaktionsomkostning. Dette gør sig
gældende for alle de tre afprøvede transaktionsomkostningsmodeller.
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Figur 8.9: Transaktionsomkostninger i Periode III som funktion af handelsstørrelsen. Den blå linje viser
transaktionsomkostningerne for handler der ikke er offentliggjorte. Den røde linje viser transaktions-
omkostningerne for handler der er offentliggjorte. Her er transaktionsomkostningerne er beskrevet ved
8.2.

Generelt kan man sige om de afprøvede funktionelle former for transaktions-
omkostningerne, at de i visse tilfælde kan forskubbe niveauet på transaktions-
omkostningerne som vi har vist med tabel 8.17. At ændre de funktionelle former
ændrer dog ikke på den viden som vi har opbygget omkring transparensens ind-
virkning på obligationshandlerne.

5 pct. antagelsen

Det er naturligt at undersøge om udeladelsen af de 5 pct. i DriftRaten som vi
foretager, har nogen betydning for de resultater vi har frembragt. Hvis man sam-
menholder figur 8.10 med figur 8.2 kan man se at resultaterne er identiske. Et
fuldstændig tilsvarende billede ser vi for alle andre perioder samt for begge udførte
analyser. Denne ændring har ingen praktisk betydning for de udførte analyser.

Rapporterede dealer commisions

TRACE data indeholder for nogle af handlerne rapporterede dealer commisions.
Disse dealer commisions er den provision som dealerne selv rapporterer. Disse
provisioner kan i høj grad ses som transaktionsomkostninger. Selvom de kun i få
tilfælde rapporteres kan det være meget interessant at se om de ligger på niveau
med de omkostninger som vi har estimeret. Måden hvorpå vi udvælger disse pro-
visioner er ved at tage gennemsnittet af de rapporterede provisioner i intervaller
af handelsstørrelser. Eksempelvis indgår der i provisionen ved 10,000 dollars, de
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Figur 8.10: Transaktionsomkostninger i Periode I som funktion af handelsstørrelsen. Den blå linje viser
ikke-transparente obligationers transaktionsomkostninger. Den røde linje viser transparente obligatio-
ners transaktionsomkostninger. Her er den udeladte 5 pct. DriftRate inkluderet.

rapporterede provisioner for alle handler med en volumen på mellem 7,500 og
15,000 dollars.
Sammenlignet med de estimerede transaktionsomkostninger for Periode I i Ana-
lyse I kan man se at niveauet er forholdsvist ens.
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Figur 8.11: Dealer provisioner i Periode I. Den blå linje viser ikke-transparente obligationers rapporte-
rede provisioner. Den røde linje viser transparente obligationers rapporterede provisioner.

I figur 8.11 ses de rapporterede dealer provisioner for Perioden I, for Analyse
I. Det ses at for små handler er niveauet forholdsvis ens. Mens de stigende provi-
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sioner for større handler for ikke-transparente obligationer ikke er afspejlet i vores
estimation. Det forekommer usandsynligt at provisionerne skal stige når handels-
størrelserne overstiger et vist niveau. Da dealer provisionerne kun er rapporteret
for cirka 2 pct. af handlerne, bekymrer det os ikke voldsomt. Det vigtigste er at
vi ser samme tendens som for Median metoden. Vi ser nemlig at transparente
obligationer har lavere dealer commisions end ikke-transparente obligationer for
alle handelsstørrelser undtagen de mindste. Sammenlignes der med figur 8.2 så
ses det at billedet er meget tilsvarende. Af hensyn til opgavens omfang undlader
vi at vise alle periodernes rapporterede provisioner da de ikke afviger voldsomt
fra de estimerede transaktionsomkostninger.

8.9 Opsamling

På baggrund af vores resultater i Analyse I, har vi i dette kapitel vist at trans-
parens lader til at påvirke transaktionsomkostninger der er forbundet med at
handle en given obligation. Det initiale fald i transaktionsomkostningerne som
følge af transparens ligger på 10 bps i Periode I. I Periode II ser vi et yderligere
fald i niveauet for transaktionsomkostningerne for handel med transparente ob-
ligationer på op til 10 bps samt at transparente obligationer fortsat har lavere
transaktionsomkostninger end ikke-transparente obligationer. I Periode III var
datagrundlaget for Analyse I for begrænset til at vi mener at analysens resulta-
ter er troværdige for de ikke-transparente obligationer. Derfor kan vi i Periode
III ikke udtale os om transparensens betydning for transaktionsomkostningerne.
Dog så vi at transaktionsomkostningernes niveau steg med 20 bps fra Periode II
til Periode III for transparente obligationer.

Med udgangspunkt i vores resultater i Analyse II, har vi i dette kapitel vist
at der er forskel på transaktionsomkostningerne for handler der offentliggøres og
handler der ikke offentliggøres. I Periode I var datagrundlaget for netop denne
analyse ikke ideelt. Perioden viste som den eneste højere transaktionsomkost-
ninger ved handler som ikke offentliggøres. I Periode II så vi at handler som
offentliggøres har en væsentlig højere transaktionsomkostning på op imod 40 bps
når handelsstørrelserne er små. I Periode III så vi tilsvarende at handler som
offentliggøres har en væsentlig højere transaktionsomkostning på op imod 60 bps
for små handelsstørrelser. Stigningen fra Periode II til Periode III kan skyldes
finanskrisen, da både offentliggjorte og ikke offentliggjorte handlers transaktions-
omkostninger stiger.

Alle resultater var robuste overfor de ændringer vi udsatte modellen for.



Kapitel 9

Likviditetspræmier estimeret ud fra
rentespænd

Resultaterne som vi opnår i kapitel 8 fortæller om sammenhængen mellem han-
delsstørrelsen og transaktionsomkostningerne ved handel med erhvervsobligatio-
ner på det sekundære marked i USA. Denne transaktionsomkostning kan som
nævnt i afsnit 2.7 i et vist omfang ses som et mål for likviditetspræmien i mar-
kedet. For at kunne sige noget mere generelt om betydningen af transparens for
likviditetspræmien, og for at kunne komme med en bredere beskrivelse af be-
tydningen, har vi valgt også at estimere likviditetspræmierne på erhvervsobliga-
tionsmarkedet direkte, ved at bruge modellen givet i Dick-Nielsen et al. (2012).
Denne artikel bruger ikke transaktionsomkostninger som mål for likviditetspræ-
mien, men forsøger i stedet at forklare rentespændet mellem den lovede effektive
rente og en risikofri rente1, ud fra kreditrisiko og en række forskellige mål for
likviditetsrisiko. Inden denne model estimeres og resultaterne vurderes, er det
først nødvendigt med en gennemgang af modellen og de antagelser som gøres før
estimationen.

Artiklen af Dick-Nielsen et al. (2012) handler hovedsageligt om, størrelsen af
likviditetspræmien før og efter subprimekrisen2. Derfor er formålet med forfat-
ternes analyse lidt anderledes end fokusset i denne afhandling. Modellen kan dog
sagtens bruges i vores analyse, da vi også ønsker at beskrive likviditetspræmierne
blot for transparente og ikke-transparente obligationer samt offentliggjorte og ik-
ke offentliggjorte handler. Datagrundlaget for estimationen i artiklen er også data
fra TRACE, men dog ikke enhanced TRACE som i denne afhandling. Sidstnævn-

1En risikofri rente er en rente modtaget på et finansielt aktiv, hvor der ikke er nogen form for
kredit- eller likviditetsrisiko. Det kan eksempelvis være amerikanske statsrenter eller swaprenter,
hvor det faste ben er beregnet på statspapirer.

2I Dick-Nielsen et al. (2012) opfattes subprimekrisen at starte ved 2. kvartal i 2007 og slutte
i 2. kvartal 2009.
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te skal vise sig at være en fordel i forhold til, at beregne de enkelte likviditetsmål
som benyttes i vores regression. Datagrundlaget som bruges i denne analyse er
præcis det samme som i analysen af transaktionsomkostninger i kapitel 8. Der er
således ikke forskelle i data, som kan lede til uoverensstemmelser i resultaterne af
de to analyser. På denne måde sikres, at resultaterne er så sammenlignelige som
muligt.

9.1 Regressionsmodel - Spread estimation

Hensigten med dette afsnit er, at give en introduktion til den anvendte regres-
sionsmodel og dernæst at give en redegørelse for, hvordan implementeringen af
de forskellige forklarende variable foretages.

Som responsvariabel anvendes rentespændet mellem obligationernes effektive
rente og en swaprente som har omtrent samme løbetid. Metoden hvormed det
sikres, at obligationen og swaprenten har stort set ens løbetid, beskrives i afsnit
9.3. Rentespændet er udregnet for hver obligation i slutningen af hvert kvartal
for hver periode, der regresseres over. I analysen betragtes hver enkelt obligation
kun én gang i kvartalet, da mange af de forklarende variable i regressionen kun
er tilgængelige kvartalsvist. Modellen som estimeres er givet ved:

Spreadit =α + γ(Liquidity)it + β1(BondAge)it + β2(AmountIssued)it+

β3(Coupon)it + β4(Time–To–Maturity)it + β5(EquityV ol.)it+

β6(Operating)it + β7(Leverage)it + β8(LongDebt)it+

β9,pretax(PretaxDummies)it + β10(10ySwap)t+

β11(10ySwap− 1ySwap)t + εit (9.1)

hvor i er obligationen, t er kvartalet der regresseres over og εit er støjleddet som
er normalfordelt med middelværdi 0 og varians på σ2

ε . I forhold til modellen som
estimeres i Dick-Nielsen et al. (2012) har vi ikke variablen (Forecastdispersion)it
med som forklarende variabel. Variablen er ikke medtaget, fordi det ikke var
muligt at fremskaffe den. Ideen med ovenstående model er, at rentespændet
(Spreadit) kan forklares udelukkende ved hjælp af en kreditkontrol og en lik-
viditetskontrol. Ud fra Dick-Nielsen et al. (2012) kan modellen (9.1) alternativt
skrives som:

Spreadit = α + γ(Liquidity)it + (CreditRiskControls)it + εit (9.2)

Det betyder, at alle de forklarende variable i (9.1) bortset fra Liquidity er med
til at forklare den del af rentespændet, der opstår som følge af kreditrisiko.
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9.2 Motivation bag de forklarende variable

I dette afsnit forklares de økonomiske argumenter, bag valget af de forklarende
variable i (9.1). Dick-Nielsen et al. (2012) indeholder ikke nogen forklaringer af
disse, men vi vil inddrage anden litteratur som eksempelvis Longstaff et al. (2005)
for at diskutere og motivere valgene af netop de variable, som medtages i regres-
sionen.

De forklarende variable som bruges i regressionen er givet ved følgende:

• Liquidity er et likviditetsmål som bruges i regressionen. Det er likviditets-
målet beregnet for obligation i til tidspunkt t. Likviditetsmålet kan som
beskrevet i kapitel 2 eksempelvis være Turnover, Roll eller Amihud. I esti-
mationen anvender vi som likviditetsmål Turnover, Roll og λ. λ består i
sig selv af fire forskellige likviditetskomponenter. Beskrivelsen og beregnin-
gen af disse enkelte likviditetskomponenter gennemgås nærmere i afsnit 9.4.
Valget af likviditetsmål skal vise sig, at være yderst vigtigt i forhold til re-
sultaterne af estimationen.

I ligning (9.2) er de følgende forklarende variable en del af kreditkontrollen:

• Bond Age er obligation i’s alder på tidspunkt t. I Longstaff et al. (2005)
betragtes denne variabel imidlertid som en variabel der kan forklare lik-
viditetskomponenten. Longstaff et al. (2005) argumenterer for, at nyligt
udstedte obligationer typisk vil have en høj handelsaktivitet, idet de end-
nu ikke er placeret i de porteføljer, hvor de er mest efterspurgte. Hvilket
indikerer at denne variabel ikke umiddelbart virker så intuitivt rimeligt at
inkludere som en del af kreditkontrollen. Rimeligheden i, at se på alderen
udelukkende i kreditrisikosammenhæng kan i høj grad diskuteres, omend
nyudstedte obligationer kan opfattes som et signal fra virksomheden om
kapitalknaphed. Kapitalknaphed vil som oftest være forbundet med øget
kreditrisiko.

• Amount Issued er den udstedte mængde af obligation i til tidspunkt t. I
denne afhandling har det ikke være muligt at få den udstedte mængde på
tidspunkt t, og vi bruger derfor den initiale udstedelsesmængde. I Longstaff
et al. (2005) ses denne variabel som en likviditetskomponent og ikke en
kreditkomponent. Argumentet for dette er, at obligationer med små ud-
stedelser ikke er så nemme at købe eller sælge på det finansielle marked i
forhold til store udstedelser. I denne afhandling bruger vi dog også denne
forklarende variabel i forbindelse med kreditkomponenten, fordi man om-
vendt også kan argumentere for at udstedelsesmængden fortæller noget om
hvor stor en gæld virksomheden har.
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• Coupon er kuponrenten for obligation i til tidspunkt t. Da vi som tidligere
beskrevet kun bruger fastforrentede obligationer, så kan der ikke være nogen
form for ændring over tid i denne variabel for en given obligation. Kupon-
renten kan have en betydning for kreditkomponenten idet, høje kuponrenter
eksempelvis kan betyde højere renteudgifter for den givne obligationsudste-
dende virksomhed og dermed fører til en større betalingsbyrde for virksom-
heden alt andet lige. Man kan dermed forestille sig, at højere kuponbeta-
linger vil kunne medvirke til at øge virksomhedens sandsynlighed for at gå
fallit.

• Time-to-Maturity er tid til udløb for obligation i på tidspunkt t. I Longstaff
et al. (2005) ses denne variabel også som en forklarende variabel for likvi-
ditetskomponenten. Longstaff et al. (2005) finder, at obligationer med lang
tid til udløb er mindre likvide end obligationer med kort løbetid, hvilket
eksempelvis skyldes, at obligationsholdere ønsker obligationer med en vis
varighed. Derfor vil vi også her forholde os en anelse kritiske over for, at
denne variabel bruges udelukkende til estimation af kreditkomponenten.
Dog kan information omkring en given obligations løbetid have indvirkning
på obligationens kreditrisiko, da længere løbetid alt andet lige betyder at
der er længere tid hvori udstederen kan gå konkurs (Lando (2004)).

• Equity Volatility er volatiliteten for aktiekursen for den obligationsudste-
dende virksomhed, i. Denne volatilitet er fundet via OptionMetrics3. Det
er volatiliteten på tidspunkt t, som benyttes. I forhold til kreditkomponen-
ten, kan volatiliteten på aktiekursen være med til at fortælle, hvor stor en
usikkerhed der er omkring den enkelte virksomheds fremtidige drift. Høj
volatilitet for aktiekursen kan være et udtryk for, at der er stor usikkerhed
omkring virksomhedens fremtidige resultater. Denne usikkerhed vil kunne
ramme kreditorerne, hvis virksomhedens investeringer ikke giver det ønske-
de resultat. Derfor er der god grund til at bruge volatiliteten på virksom-
hedens aktiekurs til at beskrive kreditkomponenten med.

• Operating er provenu i forhold til omsætningen for virksomhed i på tids-
punkt t. Denne forklarende variabel, kan fortælle noget om virksomhedens
evne til at tjene penge. Hvis eksempelvis en virksomhed har høj operating,
kan det være et signal om en sund og velkørende virksomhed og en sådan
virksomhed vil alt andet lige have en lavere fallitsandsynlighed.

• Leverage er gearingsgraden for virksomhed, i til tidspunkt t. Gearingsgra-
den angiver, hvor meget gæld virksomheden har i forhold til egenkapitalens
markedsværdi på tidspunkt t. Denne variabel kan eksempelvis ses som et

3http://wrds-web.wharton.upenn.edu/wrds/ds/optionm/index.cfm
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signal om, i hvor høj grad aktionærerne er villige til at finansiere virksom-
hedens drift og investeringer. Hvis der er en høj gearingsgrad betyder det,
at virksomheden hovedsageligt finansieres via eksterne kreditorer frem for
virksomhedens egne aktionærer. Aktionærerne må alt andet lige formodes at
have en større indsigt i virksomheden og de kan også påvirke beslutningerne
i virksomheden. Hvis aktionærerne ikke er villige til at finansiere virksom-
hedens drift og investeringer kan det ses som et tegn på, at virksomheden
ikke er så sund og dermed alt andet lige har en højere fallit sandsynlighed.
Omvendt kan en høj gearingsgrad ses som, at kreditorerne har stor tiltro
til at virksomheden tilbagebetaler sin gæld og dermed være en virksomhed
med lav kreditrisiko som følge af den høje gearingsgrad.

• Long Debt angiver hovedstolsværdien på den lange gæld i virksomhed, i,
på tidspunkt t. Denne forklarende variabel hænger i høj grad sammen med
Leverage variablen. Denne variabel fortæller dog kun, hvor stor den lange
gæld er på det pågældende tidspunkt og intet om, hvor stor virksomhedens
egenkapital er. Alt andet lige må man forvente, at større udestående obliga-
tionshovedstol betyder, at virksomheden har en større sandsynlighed for at
komme i en situation med kapitalknaphed.

• Pretax dummies er et mål for hvor nemt virksomhed i kan dække sine
renteudgifter ud fra sin indtjening på tidspunkt t. Værdien af denne størrelse
er defineret ved Interest Rate Coverage (IRC):

IRC =
EBIT

RenteUdgifter

hvor EBIT er Earnings Before Interest And Taxes, og RenteUdgifter er
virksomhedens samlede renteudgifter. I følge Dick-Nielsen et al. (2012) er
fordelingen af denne variabel skæv og ikke-lineær i forhold til rentespæn-
det. For at kompensere for denne skævhed konstrueres derfor fire dummy
variable for IRC. De er givet ved:

(PretaxDummies)1 =

{
IRC hvis IRC ≤ 5

5 ellers

(PretaxDummies)2 =


0 hvis IRC ≤ 5

IRC − 5 hvis 5 ≤ IRC ≤ 10

5 ellers



9.3. Udvælgelse af data til regressionen 93

(PretaxDummies)3 =


0 hvis IRC ≤ 10

IRC − 10 hvis 10 ≤ IRC ≤ 20

10 ellers

(PretaxDummies)4 =

{
0 hvis IRC ≤ 20

IRC − 20 ellers

I forhold til selve regressionen betyder det, at der estimeres fire
β9,P retax1 ,...,β9,P retax4 parametre. Det betyder, at der i selve regressionen
ender med at være 14 β-parametre, som skal estimeres. Ved at se på virk-
somhedens evne til at imødekomme sine rentebetalinger, kan man få et
billede af, hvor solid virksomhedens betalingsevne er.

• 10y Swap angiver den 10-årige swaprente4 på tidspunkt t. Grunden til at
denne variabel er en forklarende variabel i regressionen er, at man ønsker at
fange de generelle samfundsøkonomiske effekter i kreditkomponenten. Man
kan vælge at se swaprenten som indikator for, hvordan økonomiens generelle
tilstand er. Hvis de 10-årige swaprenter eksempelvis begynder at stige, så
kan det i makroøkonomisk sammenhæng tolkes som om, at der forventes en
sund økonomi på længere sigt. Når der er tale om en sund økonomi, så vil
sandsynligheden for at virksomheder går fallit alt andet lige være mindre.

• 1y Swap angiver den 1-årige swaprente på tidspunkt t. Denne swaprente
har samme formål som den 10-årige swaprente, men denne rente er meget
kortere og kan derfor i højere grad ses som en rente, der kan bruges til at
vurdere økonomien på kort sigt. De swaprenter vi bruger i denne afhandling,
har de amerikanske statsrenter som referencerenter5.

9.3 Udvælgelse af data til regressionen

Da analysen i dette kapitel i store træk følger metoden fra Dick-Nielsen et al.
(2012), vælger vi også at beregne likviditetsmål, samt udvælge de resterende for-
klarende variable og den afhængige variabel, på samme måde som i artiklen. Det
betyder, at der udvælges data for hvert kvartal i den periode, der regresseres for.
Eksempelvis, hvis der regresseres over tre år, så vil en given obligation kunne
indgå i regressionen fire gange per år og dermed 12 gange i alt. Ingen af de 12

observationer bør teoretisk set være ens på grund af konjunktur- og markedsæn-
dringer. Det betyder, at der for hver regression, regresseres over alle obligationer

4Swaprenten på tidspunkt t er renten på det faste ben ved indgåelse af en swapkontrakt.
5Alle swaprenter som benyttes i denne afhandling er hentet fra

http://www.federalreserve.gov/releases/h15/data.htm
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i de 12 perioder. I dette afsnit ønsker vi at redegøre for, hvordan vi beregner ren-
tespændet, udvælger en swaprente som har omtrent samme løbetid som en given
obligation og likviditetsmålene: Turnover, Roll og λ.

Rentespændet

Vi beregner den kvartalsvise effektive rente for obligation i som den gennem-
snitlige effektive rente, ved alle handler den sidste handelsdag i kvartalet, hvor
obligationen bliver handlet. Hvis en obligation ikke er handlet indenfor den sid-
ste måned i kvartalet ekskluderes den fra kvartalet. Rentespændet bliver beregnet
som forskellen mellem obligationens effektive rente og den lineært interpolerede
løbetidsmatchede6 swaprente beregnet på samme dag, som den effektive rente er
beregnet.

Da det kun er muligt at finde pålidelige data for swaprenter med henholdsvis
1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 og 30 år til udløb, er det nødvendigt at interpolere swaprentekur-
ven for at matche obligationens løbetid med swaprenten. Måden hvorpå løbetids-
matchningen sker, er ved at bruge obligation i’s tid til udløb og dermed beregne
en swaprente svarende til udtrykket givet ved ligning (9.3).

Swapit =


Swap(1) · TTM hvis TTM ≤ 1
(Swap(t2)−Swap(t1))

(t2−t1) · (TTM − t1) + Swap(t1) hvis t1 ≤ TTM ≤ t2

Swap(30) hvis TTM ≤ 30

(9.3)

hvor 1 ≤ t1 ≤ t2 ≤ 30, Swap(t1) er swaprenten med t1 år til udløb og TTM er
Time-to-Maturity. Swaprenten findes således ved lineær interpolation. Man kan
også bruge andre metoder til at få en swaprentekurve, eksempelvis Nelson-Siegel
tilgangen. Swapit er den referencerente som bruges til at beregne rentespændet
for obligation i på tidspunkt t. Dette gøres for alle obligationer og alle kvartaler
i perioden. For at undgå at der kommer for mange ekstreme observationer med
i datasamplet som følge af fejlrapporteringer til TRACE, vælger vi at undlade
de 1% højeste og 1% laveste rentespænd. Det betyder, at alle rentespænd over
99%-fraktilen og under 1%-fraktilen bliver sorteret fra i regressionsdataet.

9.4 Likviditetsmålene

Der er som beskrevet i kapitel 2 ikke kun én bestemt måde at måle likviditet på.
Her præsenteres der forskellige mål som Turnover, Roll og Amihud, som alle siger

6Vi kunne også have valgt, at benytte en varighedsmatchende swaprente. Det har vi dog
ikke valgt på grund af afhandlingens omfang.
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noget om en given obligations omsættelighed. I modellen givet ved ligning (9.2)
ser vi på tre forskellige likviditetsmål: Turnover, Roll og λ. Størrelsen givet ved
λ er en størrelse, der som nævnt ovenfor i sig selv er en linear kombination af fire
forskellige likviditetsmål: Amihud, Imputed Roundtrip Cost (IRC), Amihud Risk
og IRC Risk.

Beregning af Roll og Turnover målene

Beregningen af Roll likviditetsmålet er præcis den samme som i afsnit 2.5. Dog
er det vigtigt her at nævne, hvilke observationer som indgår i beregningen af Roll
for hver obligation, i, i hvert kvartal. Først beregnes et dagligt Roll mål for hver
enkelt dag på baggrund af et 21 handelsdages rullende vindue (Det betyder, at
der hver dag ses 21 handelsdage tilbage og derefter vil Roll målet blive beregnet.).
Det er ikke givet, at en bestemt obligation handles på hver handelsdag. Hvis der
skal beregnes et Roll mål for en given dag, kræver vi, at der er mindst fire handler
i det rullende vindue. Måden hvorpå der beregnes et Roll mål for hver obligation
for hvert kvartal, er ved herefter at udregne medianen af alle Roll målene for
obligationen inden for det givne kvartal.

Beregningen af Turnover målet er præcis den samme som beskrevet i afsnit
2.3. Her er det kvartalsvise Turnover mål, beregnet som summen af enkelte han-
delsdages Turnover mål.

Likviditetskomponenten udtrykt ved λ

For at vide hvad størrelsen λ helt præcist er et udtryk for, vil der nu blive rede-
gjort for hvorledes λ udregnes.

Amihud er Amihudmålet for den enkelte obligation på en vilkårlig dag. Denne
størrelse har vi beskrevet tidligere i afsnit 2.4, og implementeringen af denne
størrelse sker ud fra den teori. I Dick-Nielsen et al. (2012) præsenteres et nyt
mål for likviditet, nærmere bestemt et mål for transaktionsomkostningerne kaldet
Imputed Rountrip Cost (IRC7). Intuitionen bag denne størrelse er, at der efter en
lang periode, hvor der ikke har været handlet i en given obligation, lige pludselig
er aktivitet i obligationen med mere end én handel. Denne aktivitet opstår typisk
fordi, en dealer finder en køber og en sælger af obligationen og selv tjener forskellen
mellem købs- og salgsprisen. IRC er givet ved:

IRC =
Pmax − Pmin

Pmax
(9.4)

7Denne størrelse skal IKKE forveksles med den størrelse, der er beskrevet tidligere i afsnit
9.3, hvor IRC var Interest Rate Coverage. Imputed Rountrip cost (IRC) beregnes på baggrund
af TRACE data.
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I ligning (9.4) er der en begrænsning på hvor mange handler der kan være for
en given obligation, på en given dag og en given handelsstørrelse. Der må nemlig
højest være tre handler i obligationen, for tre handler er udtryk for en roundtrip.
Dette indebærer at en obligation sælges fra en investor til en dealer, som dernæst
sælger obligationen videre til en anden dealer, som til sidst sælger obligationen
til en anden investor. Hvis der er mere end tre handler er det umuligt at vide
hvilke handler som er relateret til hver enkelt roundtrip og derfor ses der bort fra
disse. Det betyder, at der for en given obligation skal udvælges den maksimale
og minimale pris den givne dag uden at tage hensyn til, om der er tale om et
køb eller salg, da man antager at den maksimale pris må være salgsprisen og den
minimale pris må være købsprisen. Da vi har data fra TRACE, er der oplysninger
om handlernes købs- og salgsside og denne information kan i stedet bruges til at
beregne IRC som:

IRC =
Gns (PSalg)−Gns (PKøb)

Gns (PSalg)

hvor Gns (PSalg) er den gennemsnitlige salgspris og Gns (PKøb) er den gennem-
snitlige købspris for alle dagens handler i en given handelsstørrelse. Ved at benytte
denne metode sikrer vi, at alle handler bidrager med information til beregningen
af IRC likviditetsmålet.

Amihud Risk er standardafvigelsen på Amihudmålet. Og IRC Risk er stan-
dardafvigelsen på IRC målet. De bliver beregnet på baggrund af de samme
Amihud- og IRC mål som benyttes i λ. Denne risiko er interessant for de inve-
storer, som ikke kun er interesseret i en given obligations nuværende likviditets-
niveau, men også ønsker at have kendskab til, hvordan dette niveau har varieret
over tid. Disse standardafvigelser bliver beregnet for hvert kvartal.

Da der i størrelsen λ indgår fire størrelser, skal vi sørge for at ingen af dem får
en dominerende rolle i variablens gennemsnitlige størrelse. Derfor standardiserer
vi størrelserne. Antag, at der for hver periode med data beregnes likviditetsmål,
Ljit, hvor j = 1, ..., 4 er indeks for Amihud, IRC, Amihud Risk og IRC Risk.
Størrelserne standardiseres herefter ved formlen:

L̃jit =

(
Ljit − µj

)
σj

(9.5)

hvor µj og σj er henholdsvis middelværdi og standardafvigelsen for hvert enkelt
mål på tværs af tiden og obligationerne. Likviditetsmålet λ er dernæst givet ved
udtrykket:

λit =
4∑
j=1

L̃jit
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Ved at standardisere størrelserne, Ljit, sørges der for, at der ikke er én eller flere
af de fire indgående likviditetsstørrelser, som risikerer at dominere niveauet i λit.

Når både responsvariablen og de forklarende variable i (9.1) er beregnet og
parametrene i modellen er klar til at blive estimeret, så estimeres én likviditets-
præmie for hver treårige periode. Grunden til at vi estimerer likviditetspræmierne
over tre år, er fordi vi ønsker sammenlignelige resultater mellem transaktionsom-
kostningsmodellen og modellen beskrevet i dette kapitel.

Fortolkning af niveauet af denne likviditetspræmie, når λ bruges som input
i modellen viser sig at være vanskelig. I regressionsudtrykket givet ved ligning
(9.2) ses det, at hele likviditetspræmien udgøres af likviditetsmålet multipliceret
med den estimerede parameter γ. Når λ benyttes som likviditetsmål, kommer
vi desværre til at trække niveauet ud af likviditetspræmien på grund af stan-
dardiseringen i (9.5). Hvilket imidlertid gør det svært at tillægge værdierne af λ
en naturlig fortolkning. For at forsøge at få niveauet i likviditetspræmien tilba-
ge og dermed tillægge de estimerede likviditetspræmier en fortolkning, foretager
vi derfor en omregning af λ-værdier. Vi starter med at se på den standardise-
rede λ-fordeling. Da det er en standardiseret størrelse, så må middelværdien og
medianen for fordelingen alt andet lige ligge omkring 0. Hvis det antages at λ
eksempelvis er normalfordelt så kan fordelingen se ud som i figur8 9.1. For at få
et fortolkeligt niveau for likviditetspræmien vælger Dick-Nielsen et al. (2012), at
likviditetspræmien kan findes som:

Likviditetspræmie = γ̂ · (λ50 − λ5)

hvor λ50 er 50%-fraktilen og λ5 er 5%-fraktilen og γ̂ er parameterestimatet fra
(9.1). Når fordelingen af λ har median i 0 og er tilstrækkelig symmetrisk, svarer
det til at se på 95%-fraktilen, som dermed bruges til at finde likviditetspræmien
med jf. figur 9.1. I denne afhandling bruges samme metodik, men i stedet for at
bruge 5%-fraktilen vælger vi at bruge 25%-fraktilen. Det betyder, at likviditets-
præmien i stedet er givet ved udtrykket:

Likviditetspræmie = γ̂ · (λ50 − λ25)
= γ̂ · λ75

Intuitionen ved at bruge 75%-fraktilen er, at vi antager at alle fire likviditetskom-
ponenter i λ er positive. Det eneste element i λ som kan blive negativ er IRC,
men den bør teoretisk ikke blive negativ, da vi som tidligere nævnt antager, at

8Bemærk, at det ikke er en nødvendig forudsætning at λ rent faktisk er normalfordelt, men
blot at den er passende symmetrisk fordelt omkring 0.
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Figur 9.1: Illustration af en symmetrisk fordeling, hvor 5%−, 25%− og 50%-fraktilen (Media-
nen) er angivet. (Medianen− 5%) svarer præcist til at spejle 5%-fraktilen i Medianen, hvilket
giver 95%-fraktilen. Tilsvarende gælder for sammenhængen mellem 25%− og 75%-fraktilen.

dealerne køber til en pris, som er lavere end den pris, som obligationen sælges
til. De resterende størrelser kan per konstruktion ikke blive negative jf. kapitel
2. Når vi standardiserer disse størrelser, bliver cirka halvdelen negative, når det
antages, at fordelingen af λ er symmetrisk. Da vi har redegjort for, at det ikke
giver mening med negative likviditetskomponenter vælger vi at se bort fra alle
observationer under 50%-fraktilen. Dermed bliver 75%-fraktilen medianen for alle
positive standardiserede likviditetskomponenter. Da vi bruger medianen i både
Roll og Turnover, vælger vi også at gøre det for λ, og 75%-fraktilen er den, som
kommer tættest på dette.
Årsagen til at vi afviger fra den metodik som benyttes i Dick-Nielsen et al. (2012)
er, at det giver ekstreme resultater med det data som bruges i vores regression.
Likviditetspræmierne blev her over 500 bps, hvilket ikke er sammenligneligt med
vores analyser af transaktionsomkostningerne.



Kapitel 10

Resultater ved estimation af
likviditetspræmier

I dette kapitel ønskes det at give et overblik over resultaterne ved estimationen af
likviditetspræmierne ud fra teorien beskrevet i kapitel 9. Kapitlet har til hensigt at
redegøre for resultaternes præcision og deres overensstemmelse med resultaterne
fra estimationen af transaktionsomkostningerne. Desuden vil modellens fordele
og ulemper blive diskuteret og vurderet. Derudover vil likviditetspræmierne for
forskellige handelsstørrelser forsøges estimeret. Resultaterne der fremkommer ved
denne anderledes tilgang til regressionen viser, at likviditetspræmierne også her
afhænger af handelsstørrelsen, hvilket er i tråd med de resultater som blev opnået
i kapitel 8.

10.1 Metode setup

Modellen som regresseres er givet ved ligning (9.2) og en af parametrene som
estimeres giver som nævnt i kapitel 9 mulighed for at beregne likviditetspræmier-
ne. Datarundlaget er præcis det samme som i analyserne af transaktionsomkost-
ningerne. I Dick-Nielsen et al. (2012) udføres en principalkomponentanalyse for
de forskellige likviditetsmål. Principalkomponentanalysen laves for at undersøge
hvilke likviditetsmål som skal indgå i principalkomponenten. Principalkomponen-
tanalysen viser at op mod 39% af variationen i likviditetsmålene1 kan forklares
ved en ligevægtet kombination af målene: Amihud, IRC, Amihud Risk og IRC
Risk - hvilket svarer præcis til λ som beskrevet i afsnit 9.4. Analyserne som udfø-
res er Analyse I og II som beskrevet i afsnit 8.1. Der vil for begge analyser blive
regresseret den samme model med tre forskellige likviditetskontroller: λ, Turnover
og Roll.

1I artiklen af Dick-Nielsen et al. (2012) benyttes otte likviditetsmål i principalkomponent-
analysen.
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Alle regressioner som udføres i denne analyse udføres ved brug af mindste kva-
draters metode (OLS - Ordinary least squares), præcis ligesom i estimationen af
transaktionsomkostninger med Median metoden.

10.2 Analyse I

Resultaterne for regressionerne ved brug af λ, Turnover og Roll er givet ved
tabellerne 10.1, 10.2 og 10.3 for Periode I, II og III.

λ som likviditetskontrol

Når λ bruges som likviditetskontrol i modellen får vi de resultater som er præ-
senteret i tabel 10.1. Indledningsvis kan det bemærkes at P-værdierne for regres-
sionen generelt set er mindre end 5%, hvilket viser, at vi kan forkaste hypotesen
om at parameterestimatet er 0 på niveau 5%. Dog er der i Periode II, så få ob-
servationer for de obligationer som er ikke-transparente, at det ikke er muligt
at få en P-værdi. Det skyldes, at der er færre obligationer i datagrundlaget end
parametre som skal estimeres (der er 10 observationer, men der er 14 parametre
der skal estimeres). Derfor kan resultaterne for Periode II ikke bruges i denne
analysesammenhæng. Som beskrevet i kapitel 3, falder mængden af obligationer
som er ikke-transparente i forbindelse med TRACE-systemets implementering.
Det betyder, at antallet af handler med ikke-transparente obligationer falder dra-
stisk i Periode II og III. Derfor giver det bedst mening at betragte resultaterne i
Periode I.

Periode Antal obs. Likviditetspræmie (bps) P-værdi R2 Type

2002-2004 (I) 14 220 27.3 <0.001 0.3876 Ikke-transparent
2002-2004 (I) 9605 2.4 <0.001 0.1461 Transparent
2005-2007 (II) 10 −5.0 N/A 1.0000 Ikke-transparent
2005-2007 (II) 31 529 2.0 <0.001 0.2058 Transparent
2008-2010 (III) 24 33.7 0.165 0.8110 Ikke-transparent
2008-2010 (III) 33 608 33.0 <0.001 0.2158 Transparent

Tabel 10.1: Oversigt over de likviditetspræmier som er blevet estimeret i modellen (9.2), hvor λ bruges
som likviditetskontrol. N/A opstår fordi der ikke er flere observationer end der er parametre som skal
estimeres.

For Periode I viser resultaterne, at der betales en højere likviditetspræmie for
ikke-transparente obligationer. Dette er i fuld overensstemmelse med de resulta-
ter som opnåedes i estimationen af transaktionsomkostninger for samme periode.
Forskellen opgjort i bps, er dog ikke den samme som for transaktionsomkost-
ningerne. Forskellen mellem likviditetspræmien for handel med transparente og
ikke-transparente obligationer er 24.9 bps. For transaktionsomkostningerne fin-
des den største forskel i bps ved en handelsstørrelse omkring 10,000,000 dollars.
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Her er forskellen cirka 10 bps. Forskellen mellem de to modellers resultater kan
blandt andet skyldes, at der i modellen for estimation af likviditetspræmien ikke
tages højde for handelsstørrelsen på samme måde som der gøres i transaktions-
omkostningsmodellen. Yderligere kan det skyldes, at det ikke lykkes for os at
genskabe niveauet i likviditetspræmien ved metoden beskrevet i afsnit 9.4. En
anden mulig grund til at likviditetspræmiens niveau ikke svarer til resultaterne
fra transaktionsomkostningerne, er at kreditkontrollen i modellen bliver overesti-
meret. Overestimeringen af kreditkontrollen kan skyldes de kritikpunkter, som
er beskrevet i afsnit 9.4. Variable som ”Bond Age”, ”Amount Issued ”, ”Time-
to-Maturity” bliver som nævnt i afsnittet brugt til at estimere kreditkontrollen,
men vi mener på baggrund af Longstaff et al. (2005) at disse variable er ligeså
plausible i likviditetsrisiko sammenhæng. Det essentielle for denne analyse med
λ som likviditetskontrol er, at der er forskel i likviditetspræmien alt efter om en
obligation er transparent eller ikke-transparent.

Turnover som likviditetskontrol

Når Turnover bruges som likviditetskontrol i modellen, får vi resultaterne som er
præsenteret i tabel 10.2. Igen startes med at bemærke P-værdierne for regressio-
nen. Generelt set er disse større end 5%. Vi ser igen at det kun er for Periode
I, at datagrundlaget for ikke-transparente obligationer har mange observationer.
Her viser resultaterne, at der for ikke-transparente obligationer betales en lave-
re likviditetspræmie end for transparente obligationer. Da forskellen mellem de
to gruppers likviditetspræmie er så lille samt at nulhypotesen ikke kan afvises
for parameterestimaterne, mener vi ikke at der er en reel forskel. Dermed kan
resultaterne fra denne regression ikke tillægges den store betydning.

Periode Antal obs. Likviditetspræmie (bps) P-værdi R2 Type

2002-2004 (I) 14 220 0.1 0.21 0.3472 Ikke-transparent
2002-2004 (I) 9605 0.3 0.17 0.1386 Transparent
2005-2007 (II) 10 58.0 N/A 1.0000 Ikke-transparent
2005-2007 (II) 31 529 −0.5 0.03 0.1979 Transparent
2008-2010 (III) 24 −23.6 0.49 0.7754 Ikke-transparent
2008-2010 (III) 33 608 −0.0 0.22 0.2374 Transparent

Tabel 10.2: Oversigt over de likviditetspræmier som er blevet estimeret i modellen (9.2), hvor Turnover
bruges som likviditetskontrol. N/A opstår fordi der ikke er flere observationer end der er parametre
som skal estimeres.

Roll som likviditetskontrol

I den sidste regression af modellen bruges Roll målet som likviditetskontrol. Re-
sultaterne er givet ved tabel 10.3. I den sidste regression fremgår det af tabellen
at P-værdierne er større end 5% for Periode I. For Periode I ses der således
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ingen forskel mellem likviditetspræmierne for transparente og ikke-transparente
obligationer. I de to resterende perioder er datagrundlaget for ikke-transparente
obligationer for utilstrækkeligt til, at vi mener at likviditetspræmierne er sam-
menlignelige med transparente obligationers likviditetspræmier.

Periode Antal obs. Likviditetspræmie (bps) P-værdi R2 Type

2002-2004 (I) 14 220 0.0 0.43 0.3472 Ikke-transparent
2002-2004 (I) 9605 −0.0 0.56 0.1384 Transparent
2005-2007 (II) 10 6.8 N/A 1.0000 Ikke-transparent
2005-2007 (II) 31 529 7.7 <0.001 0.2013 Transparent
2008-2010 (III) 24 26.4 0.45 0.7784 Ikke-transparent
2008-2010 (III) 33 608 18.2 <0.001 0.2594 Transparent

Tabel 10.3: Oversigt over de likviditetspræmier som er blevet estimeret i modellen (9.2), hvor Roll
bruges som likviditetskontrol. N/A opstår fordi der ikke er flere observationer end der er parametre
som skal estimeres.

Afrunding af Analyse I

Hvis man følger resultaterne fra principalkomponentanalysen som beskrevet i
Dick-Nielsen et al. (2012), bør resultaterne estimeret ved brug af λ som likvidi-
tetskontrol tillægges mest vægt. Dette harmonere fint med, at de estimerede pa-
rametres P-værdier udviser signifikans når λ bruges som likviditetskontrol. Når vi
udelukkende ser på resultaterne som fremkommer ved λ, ser vi af resultaterne at
der er en klar forskel i likviditetspræmierne for transparente og ikke-transparente
obligationer. Dette underbygger dermed resultaterne vi opnåede ved estimation
af transaktionsomkostningerne.

10.3 Analyse II

I Analyse II estimeres likviditetspræmierne for alle handler som bliver offentlig-
gjort og ikke bliver offentliggjort. Resultaterne som fremkommer ved brug af λ-,
Turnover- og Roll målene som likviditetskontrol er givet ved tabellerne 10.4, 10.5
og 10.6 for alle perioder.

λ som likviditetskontrol

Når λ bruges som likviditetskomponent i modellen får vi resultater som er præ-
senteret i tabel 10.4. Hvis man til at begynde med betragter P-værdierne i tabel
10.4 for regressionerne vil det hurtigt kunne bemærkes, at alle P-værdier er langt
mindre end 5% og dermed er de estimerede parameterestimater signifikante. Det
kan desuden for Periode I ses, at likviditetspræmien som betales for handler som
er offentliggjorte er lavere end for handler som ikke er offentliggjorte. Dette re-
sultat stemmer helt overens med de resultater som vi opnåede ved estimation



10.3. Analyse II 103

af transaktionsomkostninger. Forskellen mellem likviditetspræmierne for de to
grupper er dog ikke helt den samme som med transaktionsomkostningsmodellen.
Det kan formentlig tilskrives at vores metode til at genskabe niveauet i likvidi-
tetspræmien ikke er succesfuld. Yderligere kan det skyldes, at denne model ikke
tager højde for handelsstørrelsen og dermed ser bort fra en vigtig variabel i for-
bindelse med likviditetspræmier, som vi så i transaktionsomkostningsmodellen.
Likviditetspræmierne for Periode II, angiver at præmierne for handler som ikke
er offentliggjorte er mindre end præmierne for handler som bliver offentliggjort.
Dette stemmer igen helt overens med de resultater som vi fik ved estimation af
transaktionsomkostningerne. Likviditetspræmierne for handler som ikke bliver of-
fentliggjort er på −12.5 bps. Disse negative bps, kan som tidligere nævnt skyldes,
at kreditkontrollen bliver overestimeret. Forskellen i likviditetspræmien i denne
modellen ligner transaktionsomkostningsmodellen mest ved en handelsstørrelse
på 200,000 dollars.

Periode Antal obs. Likviditetspræmie (bps) P-værdi R2 Type

2002-2004 (I) 15 993 25.2 <0.001 0.3869 Ikke-offentliggjorte
2002-2004 (I) 9180 1.3 <0.001 0.1269 Offentliggjorte
2005-2007 (II) 1969 −12.5 <0.001 0.2321 Ikke-offentliggjorte
2005-2007 (II) 31 461 2.0 <0.001 0.2059 Offentliggjorte
2008-2010 (III) 1055 30.3 <0.001 0.4346 Ikke-offentliggjorte
2008-2010 (III) 33 587 32.9 <0.001 0.4474 Offentliggjorte

Tabel 10.4: Oversigt over de likviditetspræmier som er blevet estimeret i modellen (9.2), hvor λ bruges
som likviditetskontrol.

Afslutningsvis ser vi på Periode III. Likviditetspræmierne for de to grupper vi-
ser at handler som ikke bliver offentliggjort har en lavere likviditetspræmie end de
handler som bliver offentliggjort. Dette er igen helt i overensstemmelse med det vi
fik i transaktionsomkostningsmodellen. Forskellen i likviditetspræmien for denne
model er dog igen ikke helt på niveau med den som vi har i transaktionsomkost-
ningsmodellen. Præcis som ved de andre resultater, kan det skyldes at modellen
ikke bruger handelsstørrelsen i selve regressionen som forklarende variabel, men
regresserer på tværs af handelsstørrelser. Dette vil vi senere i kapitlet udvide mo-
dellen til at tage højde for. Yderligere kan det bemærkes at likviditetspræmierne
for både offentliggjorte handler og ikke offentliggjorte handler stiger i Periode III.
Dette kan i høj grad skyldes finanskrisens indtog, hvilket i gennemsnit gør at alle
handler har en højere likviditetspræmie.

Turnover som likviditetskontrol

Når Turnover bruges som likviditetskontrol i modellen får vi de resultater som
er præsenteret i tabel 10.5. P-værdierne for regressionerne viser at der ikke er
nogen perioder hvor både de offentliggjorte og ikke offentliggjorte handlers para-
meterestimater er signifikante på 5% niveau. Det betyder, at vi ikke har samme
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mulighed for at sige noget om likviditetspræmiernes niveau eller deres indbyrdes
størrelsesforhold. Mange af de estimerede likviditetspræmier er negative, hvilket
igen tyder på at kreditkontrollen i modellen bliver overestimeret eller er et udtryk
for at Turnover er en ringe likviditetskontrol.

Periode Antal obs. Likviditetspræmie (bps) P-værdi R2 Type

2002-2004 (I) 15 993 0.1 0.13 0.3456 Ikke-offentliggjorte
2002-2004 (I) 9180 −0.1 0.71 0.1233 Offentliggjorte
2005-2007 (II) 1969 0.6 0.45 0.2037 Ikke-offentliggjorte
2005-2007 (II) 31 461 −0.5 0.035 0.1979 Offentliggjorte
2008-2010 (III) 1055 −0.2 0.028 0.4115 Ikke-offentliggjorte
2008-2010 (III) 33 587 −0.0 0.22 0.4238 Offentliggjorte

Tabel 10.5: Oversigt over de likviditetspræmier som er blevet estimeret i modellen (9.2), hvor Turnover
bruges som likviditetskontrol.

Roll som likviditetskontrol

Når Roll anvendes som likviditetskontrol i modellen får vi de resultater som er
præsenteret i tabel 10.6. P-værdierne for regressionerne viser at der for Periode
II og III estimeres likviditetsparametre som er signifikante.
Periode II viser, at niveauet for likviditetspræmierne er næsten ens for offent-
liggjorte og ikke offentliggjorte handler. Det betyder, at når Roll benyttes som
likviditetskontrol ser vi ikke samme tendens som i tabel 10.4 og resultaterne fra
transaktionsomkostningsmodellen. Altså at med ikke offentliggjorte handler beta-
les en lavere likviditetspræmie end for offentliggjorte handler. Dog vil vi på bag-
grund af principalkomponentanalysen, som er udført i Dick-Nielsen et al. (2012)
og som er beskrevet tidligere i kapitlet, tillægge modellen med λ som likviditets-
kontrol den største vægt, i forhold til at konkludere på likviditetspræmierne.
Periode III viser, at likviditetspræmierne for handler som ikke bliver offentliggjort
er mindre end de likviditetspræmier der er for handler som bliver offentliggjort.
Dette er i tråd med resultaterne vi opnår ved transaktionsomkostningsmodellen
og resultaterne som vi opnår brug af λ som likviditetskontrol. Dog er forskellen
på de to gruppers likviditetspræmie meget lille.

Periode Antal obs. Likviditetspræmie (bps) P-værdi R2 Type

2002-2004 (I) 15 993 0.0 0.61 0.3455 Ikke-offentliggjorte
2002-2004 (I) 9180 0.1 0.80 0.1232 Offentliggjorte
2005-2007 (II) 1969 7.8 <0.001 0.2105 Ikke-offentliggjorte
2005-2007 (II) 31 461 7.7 <0.001 0.2014 Offentliggjorte
2008-2010 (III) 1055 17.8 <0.001 0.4181 Ikke-offentliggjorte
2008-2010 (III) 33 587 18.2 <0.001 0.4321 Offentliggjorte

Tabel 10.6: Oversigt over de likviditetspræmier som er blevet estimeret i modellen (9.2), hvor Roll
bruges som likviditetskontrol.
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Afrunding af Analyse II

Generelt kan det siges, at resultaterne fra modellen understøtter de resultater
som vi opnår i transaktionsomkostningsmodellen. Det er dog ikke lykkedes at
genskabe niveauet for likviditetspræmierne når λ benyttes som likviditetskontrol.
Det indbyrdes størrelsesforhold mellem likviditetspræmierne for offentliggjorte og
ikke offentliggjorte handler underbygger konklusionerne fra transaktionsomkost-
ningsmodellen. Yderligere opnår vi signifikante resultater for Periode II og III,
når Roll benyttes som likviditetskontrol. Her ser vi ikke samme billede som ved
benyttelse af λ som likviditetskontrol.

10.4 Ændring i tilgang til estimation af
likviditetspræmier

Som nævnt indledningsvist i kapitlet vælger vi nu at lave regressionerne, hvor
handelsstørrelsen spiller en væsentlig rolle. Dette gøres ved at udføre de samme
regressioner, men på forskellige delmængder af data. Vi grupperer data ud fra
handelsstørrelsen og udfører en regression for hver gruppe.
Grupperingerne er præcis de samme som i analysen af de rapporterede dealer
provisioner. Resultatet af denne tilgang til regressionen kan ses i figur 10.1 og
10.2. I denne analyse har vi kun valgt at estimere modellen ved brug af likvidi-
tetskontrollen, λ, da det er den som vi tillægger mest vægt.
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Figur 10.1: Likviditetspræmier som funktion af
handelsstørrelsen. I denne figur ses resultatet
af regression ved Analyse I i Periode I. Den
blå linje viser ikke-transparente obligationers
transaktionsomkostninger. Den røde linje viser
transparente obligationers transaktionsomkost-
ninger.
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Figur 10.2: Likviditetspræmier som funktion af
handelsstørrelsen. I denne figur ses resultatet af
regression ved Analyse II i Periode I. Den blå
linje viser transaktionsomkostningerne for hand-
ler der ikke er offentliggjorte. Den røde linje vi-
ser transaktionsomkostningerne for handler der
er offentliggjorte.

I figurerne 10.1 og 10.2 ses en tydelig sammenhæng mellem handelsstørrel-
sen og likviditetspræmierne. Vores udvidelse af tilgangen til modellen viser igen
som i transaktionsomkostningsmodellen, at de likviditetspræmier som estimeres
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afhænger af handelsstørrelsen. P-værdier ved denne regressionsmetode er alle min-
dre end 5% og kan ses i bilag 14.4. Udvidelsen er også gennemført for de andre
perioder og her ses samme tendens, nemlig at likviditetspræmien afhænger af
handelsstørrelsen. Da de ikke bidrager med anden information end det vi allerede
har redegjort for bliver de ikke inkluderet i denne afhandling.
I figur 10.1 ses også en rigtig fin sammenhæng mellem hvordan de indbyrdes lik-
viditetspræmierne for transparente og ikke-transparente obligationer er når det
sammenholdes med transaktionsomkostningsmodellen. Det indebærer at likvidi-
tetspræmierne er lavere for transparente obligationer end for ikke-transparente
obligationer.

10.5 Afrunding

Generelt kan det siges, at resultaterne fra modellen understøtter de resultater
som vi opnår i transaktionsomkostningsmodellen. Dette gælder for både Analyse
I og Analyse II. Niveauet for likviditetspræmierne som estimeres i dette kapitel
er dog ikke helt på niveau med de resultater som vi opnår i transaktionsomkost-
ningsmodellen. Dette kan som nævnt skyldes, at vores metode til at genskabe
niveauet i likviditetspræmien når λ bruges som likviditetskontrol ikke er helt vel-
lykket. Dog er vi i stand til at vurdere på likviditetspræmien for transparente
og ikke-transparente obligationer samt for offentliggjorte og ikke offentliggjorte
handler. Det var også det, som vi ønskede med denne model, nemlig at kunne
underbygge den viden som vi opnåede med transaktionsomkostningsmodellen.

Udvidelsen af tilgangen til modellen viste, handelsstørrelsen også har en betyd-
ning for likviditetspræmierne i denne model. Dette kan forårsage, at resultaternes
niveau ikke kan sammenlignes med resultaterne i transaktionsomkostningsmodel-
len.



Kapitel 11

Diskussion og perspektivering

I dette kapitel vil de opnåede resultater blive diskuteret. Mulige analyser, som
er blevet fravalgt, vil blive præsenteret, og der bliver redegjort for, hvorfor de
blev fravalgt. Dernæst vil vores resultater blive perspektiveret til resultater, som
er omtalt i anden litteratur. I første omgang vil niveauet på de fundne transak-
tionsomkostninger blive holdt op mod de resultater, der findes i Edwards et al.
(2007). Dernæst vil konklusioner og centrale passager af artikler fra Den Europæ-
iske Centralbank samt Toulouse School of Economics blive holdt op imod vores
resultater.

11.1 Transparente obligationer

Gennem vores analyser blev det vist, at transparente obligationer, havde transak-
tionsomkostninger, der var 10 bps lavere end ikke-transparente obligationer hand-
let i samme periode. Dette resultat blev vist for Periode I. Resultatet svækkes
dog lidt af, at de første obligationer, der offentliggøres handler for, er obligationer
med høj kreditrating. Disse obligationer har ifølge Edwards et al. (2007) gene-
relt en lavere transaktionsomkostning end obligationer med lavere kreditratings.
Vi har forsøgt at regressere for perioder af kortere længde, eksempelvis et år.
Her viser det sig, at transaktionsomkostningsbesparelsen for handel med trans-
parente obligationer er størst i 2004, hvor langt flere obligationer med lavere
kreditrating er inkluderet jf. afsnit 3.1. Dette indikerer at forskellen på kredi-
tratings for transparente og ikke-transparente obligationer ikke har indflydelse
på faldet i transaktionsomkostningerne. At transparensen virker omkostningsre-
ducerende, underbygges af, at vi ser et fald på yderligere 10 bps i transaktions-
omkostningsniveauet fra Periode I, til Perioden II for transparente obligationer.
I Periode III påvirker finanskrisen transaktionsomkostningerne for de transpa-
rente obligationer kraftigt. Det viser sig, at omkostningerne stiger med næsten
20 bps efter 2007. De ikke-transparente obligationer har for utilstrækkeligt data-
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grundlag i Periode III, til at vi kan udtale os om deres transaktionsomkostninger.
Effekten af finanskrisen betyder, at der efter 2007 er transaktionsomkostninger
for transparente obligationer, som er større end transaktionsomkostningerne for
ikke-transparente obligationer i Periode I.

Tendensen til at der var lavere transaktionsomkostninger forbundet med han-
del i transparente obligationer, blev yderligere eftervist ved brug af en model,
hvor likviditetspræmierne blev estimeret. Her var selve niveauet i likviditetspræ-
mierne desværre påvirket af vores standardisering af likviditetskomponenterne i λ.
Samtidig viste det sig at være vanskeligt at adskille kredit- og likviditetsrisikoen.
Vi mener dog, at niveauerne internt kan sammenlignes. Sammenligningen bruger
vi til at underbygge de konklusioner som transaktionsomkostningsmodellen leder
til.

En anden mulighed var at ændre på vores definition af en transparent obliga-
tion. Vi har i afhandlingen antaget, at en obligation er transparent for en given
måned, såfremt der offentliggøres mindst en handel i måneden. Alternativt kunne
vi definere en obligation som værende transparent i en periode efter at en handel
offentliggøres. En tredje definition af transparens kunne være, at en obligation,
der har fået offentliggjort en handel, opfattes som transparent i al fremtid. Dis-
se alternative definitioner af transparente obligationer er ikke blevet undersøgt i
forbindelse med denne afhandling. Det kunne muligvis have gjort betydningen af
transparensen mere klar. Med afsæt i vores definition af transparens vil en given
handel med en obligation, hvis handler aldrig har været offentliggjort, kunne blive
opfattet som handel med en transparent obligation. Det kan eksempelvis ske ved
at en ikke-transparent obligation handles den første handelsdag i måneden, uden
at handlen bliver offentliggjort. Senere på måneden indgås en handel med samme
obligation, men nu offentliggøres denne handel. Det betyder, at den første handel
jf. vores definition nu vil blive opfattet som en handel med en transparent ob-
ligation på trods af, at der ikke var nogen information tilgængelig ved den første
handel. Grundet opgavens omfang er konsekvensen heraf ikke blevet undersøgt
nærmere.
Alle resultater, som vi kommer frem til viser, at der er en negativ effekt på
transaktionsomkostningsniveauet af, at en given obligation er transparent.

11.2 Offentliggjorte handler

Vi når frem til, at hvis man opdeler alle handlerne efter hvorvidt de er offentlig-
gjorte eller ikke offentliggjorte, er der en markant lavere transaktionsomkostning,
på op til 40 bps, forbundet med de ikke offentliggjorte handler for Periode II og
III. Dette kan, som nævnt i afsnit 8.6, muligvis skyldes, at der er tale om hand-
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ler, som ikke foregår på almindelige markedsvilkår, og at de derfor ikke bliver
offentliggjort. En anden mulighed er, at der er tale om en speciel type investo-
rer, som kan indgå disse ikke offentliggjorte handler og dermed opnår en lavere
transaktionsomkostning. Det er bemærkelsesværdigt, at forskellen i transaktions-
omkostningerne for offentliggjorte og ikke offentliggjorte handler både er tilstede
i Periode II og III, selvom Periode III indeholder finanskrisen. Det viser sig, at
der for de ikke offentliggjorte handlers transaktionsomkostninger næsten ingen
afhængighed er af handelsstørrelsen. Finanskrisen påvirker begge grupper således
at transaktionsomkostningerne stiger. Handler som, offentliggøres, påvirkes abso-
lut set kraftigere af finanskrisen, end handler som ikke offentliggøres. Vi så, at
omkostningerne steg med næsten 20 bps for offentliggjorte handler mens det lå
lavere, nemlig på mellem 2 og 4 bps for de ikke offentliggjorte handler. Relativt
ligger stigningerne for begge grupper på omkring 35 pct..

Vi fandt at estimation af likviditetspræmierne underbyggede de konklusioner,
vi nåede frem til med hensyn til transaktionsomkostningerne. Dette konkluderes
ved at sammenligne likviditetspræmierne internt i perioderne, da niveauet ikke
var genskabt efter standardiseringen af λ.

11.3 Alternative udvidelser

Vi har i forbindelse med denne afhandling udført en mængde analyser, og resul-
taterne heraf er blevet fremlagt. Der er imidlertid også en række udvidelser og
undersøgelser, som vi har valgt ikke at udføre, primært for at begrænse omfanget
af afhandlingen. Der kunne ligge interessante perspektiver her, som kunne være
relevante at arbejde videre med.
Den første ikke udførte udvidelse indebærer, at ændre typen af statistiske tests,
som udføres, når parameterestimaternes signifikansgrader testes. Da vi arbejder
med paneldata1, kunne man overveje at beregne ”Two-dimensional cluster robust
standard errors” som i Dick-Nielsen et al. (2012). Beregning af disse er en metode
hvorpå der kunne tages højde for tidseffekter, obligationsspecifikke effekter og
endeligt heteroskedasticitet (variansinhomogenitet) i residualerne (Dick-Nielsen
et al. (2012)). Vi har dog valgt ikke, at udregne disse teststørrelser, da den pri-
mære effekt ved dem er, at de gør det vanskeligere at opnå signifikans for parame-
terestimaterne. Da langt de fleste parameterestimater, vi har i denne afhandling,
er ekstremt signifikante, har vi vurderet, at udregningen af disse teststørrelser
ikke ville bidrage med noget yderligere.

1Paneldata er data med to dimensioner. I denne afhandling er de to dimensioner givet ved
en tidsdimension og en obligationsdimension. Det skyldes, at data indeholder observationer over
tid samt indeholder oplysninger om forskellige obligationer.
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En anden tilgang, vi kunne have haft, var at regressere vores modeller på bag-
grund af eksempelvis årlige data, hvilket kunne begrænse fejlen, vi begår, når vi
ser bort fra tidseffekten. Dette var vores initiale ide, men vi fandt, at resultaterne
over tre år ad gangen viste samme tendenser. Kombineret med motiverne angivet
i afsnit 8.2, så var valget af treårige perioder det mest oplagte.
En tredje udvidelse kunne indebære, at vi benyttede den amerikanske statsrente-
kurve som referencerente i beregningen af rentespændet i modellen fra kapitel 9.
Vi benytter en interpoleret swaprentekurve. Vi er usikre på om brugen af ameri-
kanske statsrenter ville have haft nogen effekt på de resultater, som vi opnåede
med modellen.

11.4 Transaktionsomkostningernes
størrelsesorden

Denne afhandling er ikke den første litteratur, der omhandler obligationers trans-
parens og konsekvenserne heraf. I Edwards et al. (2007) forsøges tilsvarende esti-
mation af transaktionsomkostningerne i det amerikanske erhvervsobligationsmar-
ked. Formålet med denne artikel er at se på transaktionsomkostningerne for hand-
ler i hele perioden januar 2003 til januar 2005. De anvender præcis samme model,
som er blevet gennemgået i kapitel 7. De estimerer transaktionsomkostninger for
hele perioden og finder transaktionsomkostninger i størrelsesordenen 75 bps for
de mindste handler på omkring 5,000 dollar. For de største handler på omkring
10 millioner dollars er der transaktionsomkostninger på ned til 4 bps, ved brug af
Mean metoden. Deres Median metode giver lidt lavere transaktionsomkostninger
fra 60 bps for de mindste handler og ned til 1 bps for de største handler.
I sammenligning med disse resultater fandt vi i Periode I (2002 til 2004) med an-
vendelse af Median metoden, en transaktionsomkostning på 63 bps for de mindste
handler for både transparente og ikke-transparente obligationer. Desuden fandt
vi en transaktionsomkostning på 19 bps for handler med ikke-transparente ob-
ligationer og 10 bps for handler med de transparente obligationer i det største
handelsstørrelser. Det betyder, at vi for de både de store og små handelsstørrel-
ser har højere transaktionsomkostninger end Median metoden i Edwards et al.
(2007). Det kan skyldes at, i Edwards et al. (2007) undlades data fra det første
halvår hvor TRACE-systemet er implementeret.
Desuden finder Edwards et al. (2007), at lavere kreditrating medfører højere
transaktionsomkostninger. Denne konstatering har vi benyttet tidligere, da re-
sultatet fra Analyse I blev diskuteret i afsnit 8.5.
Yderligere viser Edwards et al. (2007) at transaktionsomkostningerne er større
for handler med obligationer, hvor udstedelsesmængden er lille. Dette underbyg-
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ger yderligere vores kritik af modellen givet ved ligning (9.1), hvor udstedelses-
mængden udelukkende bruges til beskrivelse af kreditkomponenten i modellen af
Dick-Nielsen et al. (2012). Det understreger, at det er utroligt svært at adskille
likviditets- og kreditkomponenterne ad, da de i mange tilfælde forklares af de
samme faktorer.
Det mest interessante ved Edwards et al. (2007) er, at de også udfører en analyse
for, hvordan transparens påvirker transaktionsomkostningsniveauet. Deres defi-
nition af transparens er dog ikke præcis den samme som vores. I deres definition
betragtes en obligation som transparent, hvis over halvdelen af handlerne med
obligationen er blevet offentliggjort. Alligevel viser deres resultater præcis samme
tendens som vore; nemlig at transparente obligationer har lavere transaktionsom-
kostninger end de ikke-transparente obligationer. Edwards et al. (2007) arbejder
med yderligere en transparensklasse, nemlig de listede obligationer. Det betyder
at obligationernes priser bliver offentliggjort på eksempelvis New York Stock Ex-
change (NYSE). Edwards et al. (2007) viser at transparens fra eksempelvis NYSE
også sænker transaktionsomkostningerne, men ikke lige så meget som TRACE-
systemet. Edwards et al. (2007) finder, at betydningen af transparens som følge
af TRACE-systemet leder til op mod 30 bps lavere transaktionsomkostninger, for
de transparente obligationer i forhold til ikke-transparente obligationer. Hvilket
ligger fint i tråd med de resultater, som vi opnår. Det betyder dog, at de med
deres data og med deres definition af transparens når frem til større effekt af
transparensen end vi gør. Forskellen kan måske forklares ved, at Edwards et al.
(2007) primært læner sig op ad resultater fra Mean metoden, hvor vi anvender
resultater fra Median metoden. Desuden kan man godt forestille sig, at de handler
fra 2002, som vi inkluderer i vores data, trækker effekten af transparensen ned, da
investorerne endnu ikke har været i stand til at udnytte transparensen. Yderligere
inkluderer vi i vores gruppe af ikke-transparente obligationer også obligationer,
som er noteret på NYSE. Da obligationer noteret på NYSE har lavere transak-
tionsomkostninger jf. Edwards et al. (2007), vil transaktionsomkostningerne for
ikke-transparente obligationer blive drevet nedad af disse obligationer.

11.5 Det europæiske marked

Dette afsnit vil inkludere to artikler; den ene er udformet af Den Europæiske
Centralbank, den anden er udarbejdet på Toulouse School of Economics. Dis-
se artikler giver os mulighed for at relatere vores resultater til det europæiske
marked.
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Den Europæiske Centralbank

Den Europæiske Centralbank (ECB) har produceret en artikel, som kort blev
præsenteret i afsnit 1.1. Forfatterne diskuterer om post-handels transparens2 vil
have en gavnlig effekt på det europæiske erhvervsobligationsmarked. De kommer
blandt andet frem til, at når der er tale om likviditetspræmier, bør man faktisk
forholde sig til to delkomponenter:

1. Search Liquidity, denne type likviditet viser sig i et normalt velfunge-
rende marked. Den er primært drevet af de omkostninger, som en dealer
forventeligt har i forbindelse med at finde en køber til- eller sælger af en
given obligation. Search liquidity indeholder desuden usikkerheden omkring
denne omkostning. Search liquidity er i høj grad relateret til den individuelle
obligation.

2. Systemic Liquidity, ses oftest i tider, hvor de finansielle markeder er
stressede. Den er drevet af investorernes homogenitet, altså graden hvormed
en given investors beslutning om at sælge en given obligation er korreleret
til andre investorers beslutning om at sælge samme obligation på samme
tidspunkt. Denne relaterer sig til markedsdeltagernes adfærd, snarer end
den individuelle obligation.

Laganá et al. (2006) konkluderer at post-handels transparens ikke kan af-
hjælpe systemic liquidity, men måske endda kan forværre den. Dette skyldes at
investorerne kan optræde mere homogene, fordi de har lettere adgang til at ob-
servere, hvad andre markedsdeltagere gør. I bedste fald har transparensen ingen
indflydelse på systemic liquidity.
Når man betragter search liquidity, kan transparensen ikke afhjælpe omkostnin-
gen der er forbundet med at finde en køber til- eller en sælger af en given obliga-
tion. Den øgede information kan måske afhjælpe noget af usikkerheden omkring
denne omkostning, og vil derfor umiddelbart virke reducerende på denne likvidi-
tetsdelkomponent (Laganá et al. (2006)).
Banker og dealere har udtrykt bekymring om, at såfremt der indføres et TRACE
lignende system i Europa kan der opstå komplikationer. De mener at det kan lede
til at likviditeten af visse ”vigtige” markeds segmenter3 vil falde (Laganá et al.
(2006)). Dette er en alvorlig trussel, da det forventes, at Europas aldrende be-
folkning i stigende grad, vil have brug for sikre likvide investeringsmuligheder i
fremtiden. Bekymringen retter sig mod en reduceret likviditet som følge af at man

2Med post-handels transparens menes der, at informationer om handlen bliver offentliggjort
efter handlen er indgået. Dette svarer præcis til de offentliggjorte handler fra TRACE-systemet
i USA.

3Med dette mener Laganá et al. (2006), at store obligationsserier som er meget likvide kan
blive mindre likvide på grund af blandt andet den øgede indrapporteringsbyrde.
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implementerer transparensfremmende tiltag på markedet (Laganá et al. (2006)).
Der argumenteres også for, at der på det europæiske erhvervsobligationsmarked
er en højere grad af konkurrence end på det amerikanske. Det skyldes, at der er
langt flere dealere og banker i Europa, der konkurrerer om at blive de primære
aktører, når det kommer til handel og market making (Laganá et al. (2006)).
Når der er høj konkurrence vil likviditetspræmierne alt andet lige være lavere.
Samtidig er det europæiske erhvervsobligationsmarked ikke så differentieret som
det amerikanske, der er nemlig på det amerikanske marked flere forskellige ty-
per af udstedere og obligationer. Disse kombinerede faktorer leder ifølge Laganá
et al. (2006) til, at der på det europæiske erhvervsobligationsmarked, er en så høj
grad af pre-handel transparens4, at post-handels transparens er overflødig. Dette
står dog kraftigt i kontrast til det, som Edwards et al. (2007) når frem til. Her
vises det faktisk at NYSE obligationer har højere transaktionsomkostninger end
TRACE obligationer. Det gælder om NYSE obligationerne, at de er omfattet af
et vist niveau af pre-handels transparens ifølge Edwards et al. (2007).

I vores afhandling finder vi, at der sker en reduktion i transaktionsomkost-
ningsniveauet, når post-handels transparensen i et ikke stresset marked øges. Det
svarer til hvad vi så på figur 8.2, for Periode I i Analyse I.
Vi finder tilsvarende, at der i forbindelse med finanskrisen sker en forøgelse af
transaktionsomkostningsniveauet, fra Periode II til Periode III. Det kan være et
udtryk for, at systemic liquidity har forøget omkostningerne i det mere stressede
marked. Hvad vi dog ikke kan udtale os om er, om transparensen har forøget sy-
stemic liquidity. Grunden til det er, at Analyse I ikke har tilstrækkeligt med data
i Periode III til, at det er muligt at se, hvordan de ikke-transparente obligationer
reagerer på finanskrisen. Om en tilsvarende reduktion i transaktionsomkostnin-
gerne ville kunne observeres i Europa, ved implementeringen af et TRACE lig-
nende system, er svært at sige. Det afhænger i høj grad af to faktorer. Den første
faktor drejer sig om hvorvidt ECB har ret i deres antagelse af at det europæiske
erhvervsobligationsmarked er mere transparent og konkurrencepræget end det
amerikanske. Den anden faktor er om stigningen i transaktionsomkostningerne vi
finder i Periode III, som kommer som følge af finanskrisen, er blevet forværret
yderligere af transparensen på grund af homogenitet. Vi vurdere det ikke rimeligt
at tilskrive hele forøgelsen i transaktionsomkostningerne, som opstår i forbindelse
med finanskrisen, til post-handels transparensen, som TRACE giver mulighed for.
Det mener vi blandt andet fordi, at markeder som det danske også oplevede fald
i likviditeten og en stigning i likviditetsrisici under finanskrisen (Nationalbanken
(2011)). Det var dermed ikke et særligt fænomen for amerikanske erhvervsobliga-

4Med pre-handels transparens menes der, at informationer er tilgængelige inden en given
handel indgås. Eksempelvis er kvoterede priser udtryk for pre-handels transparens.
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tioner.
En egentlig af- eller bekræftelse af konklusionen i Laganá et al. (2006), når vi ikke,
men det lader til, at de har overvurderet de negative effekter af et system som
TRACE. Samtidig har de har underkendt den gavnlige effekt et TRACE lignende
system kan have for markedet. Tilsvarende lader det til, at de overvurderer den
gavnlige effekt af pre-handels transparens, når der sammenholdes med resultater
fra Edwards et al. (2007). Alle vore empiriske undersøgelser baserer sig på det
amerikanske erhvervsobligationsmarked, som ikke nødvendigvis er direkte sam-
menligneligt med det europæiske marked. Til slut skal det bemærkes at Laganá
et al. (2006) baserer deres konklusioner på sammenfatninger af anden litteratur.
Deres metode står i skarp kontrast til vores empiriske analyse af betydningen af
transparens for likviditetspræmierne.
I en artikel af Biais og Declerck (2007) beskrives det, at det tager mindst fem
dage før at en given handels information er fuldt afspejlet i erhvervsobligations-
markedets priser i Europa. Biais og Declerck (2007) mener at det primært skyldes
mangel på post-handels transparens. Dette modsiger konklusionerne hos Laganá
et al. (2006) og underbygger vores mening om at et TRACE lignende system vil
føre til lavere likviditetspræmier på det europæiske erhvervsobligationsmarked alt
andet lige.
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Konklusion

I denne afhandling ønskede vi at undersøge, om det har betydning for handlers
likviditetspræmier på det amerikanske erhvervsobligationsmarked, hvorvidt en gi-
ven obligation er transparent eller ej. Yderligere ønskede vi at undersøge, om det
har betydning for likviditetspræmierne, at en given handel offentliggøres for at
skabe transparens.
For at kunne undersøge betydningen af transparens og offentliggørelse af handler
har vi benyttet data fra Trade Reporting and Compliance Engine (TRACE). Det-
te datamateriale indeholder oplysninger om alle over-the-counter (OTC) handler
på det amerikanske erhvervsobligationsmarked fra juli 2002 til og med december
2010.

Inden vi kunne påbegynde vore undersøgelser, var det nødvendigt at kvali-
tetssikre data, hvilket blev udført gennem en række egenudviklede procedurer.
Disse procedurer blev efterfølgende valideret med henblik på at vurdere deres
kvalitet. Valideringen foregik ved, at vi afstemte antallet af handler for de fem
mest omsatte obligationer i forhold til de officielle handelstal. Det viste sig herved
at Turnover- og Amihudmålene kunne afvige med op mod til 50 pct., hvilket be-
tød at markedet umiddelbart kunne forekomme mere likvidt, end det egentlig var.

De obligationer, som indgik i undersøgelsen, var alle inkonverterbare, inkon-
vertible, fastforrentede og ikke Rule144A obligationer, som på handelstidspunktet
havde en kreditrating på mindst B-. Da transaktionsomkostninger kan ses som
en likviditetspræmie, indledte vi undersøgelsen med at estimere disse transak-
tionsomkostninger. Ved denne undersøgelse fandt vi, at transparente obligatio-
ner havde lavere transaktionsomkostninger end ikke-transparente obligationer. Vi
estimerede disse transaktionsomkostninger for tre perioder nemlig 2002 til 2004,
2005 til 2007 og 2008 til 2010. For den første periode fandt vi, at transparente
obligationer havde 10 bps lavere transaktionsomkostninger end ikke-transparente
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obligationer. Vi observerede yderligere en reduktion i transaktionsomkostninger-
ne for transparente obligationer på 10 bps fra første periode til anden periode. I
den tredje periode så vi, at transaktionsomkostningerne for transparente obliga-
tioner steg med 20 bps i forhold anden periode, hvilket formentlig skyldes den
globale finanskrise. Det betyder, at på trods af transparensen så steg transak-
tionsomkostningerne, idet markedet var stresset. Resultaterne viser dermed, at
transparens leder til lavere transaktionsomkostninger i et normalt marked, men
at det ikke kan afhjælpe hele effekten af en global krise. For at understøtte vore
konklusioner opstillede vi efterfølgende en model, som estimerede likviditetspræ-
mierne for de samme perioder. Ved estimation af disse likviditetspræmier så vi,
at konklusionerne fra de estimerede transaktionsomkostninger blev bekræftet.
Dernæst undersøgte vi den betydning det havde for likviditetspræmierne at hand-
ler blev offentliggjort. Ved denne undersøgelse estimerede vi igen transaktions-
omkostningerne. Estimationen viste i både anden og tredje periode, at handler,
som ikke offentliggøres, havde en lavere transaktionsomkostning end handler, som
blev offentliggjort. Vi så, at der var en forskel på op til 40 bps i begge perioder.
Yderligere fandt vi, at ikke offentliggjorte handlers transaktionsomkostninger var
uafhængige af handelsstørrelsen, hvilket forholder sig anderledes for de offent-
liggjorte handler hvor transaktionsomkostningerne afhang af handelsstørrelsen.
Denne undersøgelse blev ligeledes valideret ved estimation af likviditetspræmier-
ne.

Ud fra den empiriske analyse i denne afhandling, kan vi sige, at transparens har
betydning for likviditetspræmierne på det amerikanske erhvervsobligationsmar-
ked. Hvorvidt transparens kan mindske likviditetspræmierne på det europæiske
marked, kan vi ikke sige noget entydigt om, da dette afhænger af en række fakto-
rer, som denne afhandling ikke afdækker. Vi mener dog at der på det europæiske
marked ville kunne opnås en positiv effekt på likviditetspræmierne ved, at indføre
et system som TRACE, idet det vil øge transparensen i markedet. Vi vurderer at
de negative effekter ved øget transparens, tidligere er blevet tillagt for stor vægt
af eksempelvis Den Europæiske Centralbank. Vores vurdering er at Europa kan
have gavn af at øge transparensen i markedet.
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Appendiks

13.1 Appendiks A

Data indeholder observationer som ikke er reelle rapporteringer. Disse observa-
tioner fjernes i denne procedure, ved at alt der ikke er tilknyttet et obligations
ID slettes. Det betyder at rapporteringer der er uden ”CUSIP_ID” slettes fra
datasættet, ligesom rapporteringer uden handelsstørrelse, dato eller pris ligeledes
slettes. Det kan eksempelvis være en observation som i tabel 13.1

MSG_SEQ_NB TRC_ST CUSIP_ID SCRTY_TYPE_CD ...

E2.0E+30

Tabel 13.1: Eksempel på observation med utilstrækkelige informationer.

Det er klart, at dette ikke er en reel rapportering af en handel og dermed
fjernes disse observationer. Desuden fjernes på tilsvarende vis, som i Dick-Nielsen
(2009), alle duplikerede rapporteringer. Disse kan heller ikke være andet end fejl,
da det unikke ID som bliver tildelt alle registreringer, MSG_SEQ_NB, eksisterer
flere gange samme dag.

Rapporteringer Rapporteringer Manglende Duplikater Slettede
før procedure efter procedure information rapporteringer

82 705 429 82 702 872 2553 4 2557

Tabel 13.2: Oversigt over omfanget af observationer med manglende information og duplikater.

Det kan i tabel 13.2 ses at antallet af duplikater ikke er specielt omfattende,
og noget kan derfor tyde på at det data der betragtes er af bedre kvalitet end det
i Dick-Nielsen (2009), da der her findes markant flere duplikater.
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Kapitel 14

Bilag

14.1 Datakarakteristika før kvalitetssikring

Karakteristika Antal Pct. Antal Pct. Handelsværdi Pct.
Obl. Obl. Handler Handler i Mia. $ Værdi

Formidlingsgrad
Offentliggjort 47 986 82.7 53 769 536 65.0 51 442.2 65.3
Ikke offentliggjort 10 017 17.3 28 933 746 35.0 27 393.9 34.7
Udstedelses Størrelse
Små (<$100 millioner) 28 997 56.2 9 046 199 11.5 8322.2 10.6
Mellem ($100 til $500
millioner)

16 918 32.8 27 639 778 35.0 25 273.5 32.3

Stor (>$500 millioner) 5680 11.0 42 266 261 53.5 44 634.3 57.1
Kreditrating ved 2005
(A- til AAA) 10 580 40.1 19 831 574 41.2 11 987.4 31.0
(B- til BBB+) 7234 27.4 19 082 071 39.6 17 053.8 44.2
(C til CCC+) 141 0.5 1 045 471 2.2 938.9 2.4
(D til DDD) 89 0.3 177 485 0.4 308.0 0.8
Ingen rating 8322 31.6 8 043 160 16.7 8328.2 21.6
Kreditrating ved 2009
(A- til AAA) 18 022 41.3 30 199 842 40.8 21 804.3 34.0
(B- til BBB+) 9696 22.2 23 884 355 32.3 20 869.0 32.6
(C til CCC+) 913 2.1 4 566 627 6.2 6144.0 9.6
(D til DDD) 97 0.2 300 317 0.4 302.2 0.5
Ingen rating 14 945 34.2 15 067 830 20.4 14 990.0 23.4
Kupontyper
Fallit 2500 4.5 5 552 605 6.7 6190.9 7.9
Konverteret 954 1.7 107 211 0.1 215.6 0.3
Fastforrentet 38 425 68.8 71 442 222 86.6 58 116.1 74.1
Floater 4074 7.3 1 117 093 1.4 5348.8 6.8
Step CPN 1182 2.1 1 194 565 1.4 618.8 0.8
Variable 1243 2.2 1 120 929 1.4 2047.7 2.6
Nulkupon 7280 13.0 1 864 348 2.3 5653.8 7.2
Andre 214 0.4 119 770 0.1 259.7 0.3
Udstedelsestype
Almindelig udstedelse 55 306 99.0 82 495 883 100.0 78 340.9 99.9
Rule 144A udstedelse 576 1.0 22 918 0.0 110.6 0.1
Handelstype
Ikke specificeret 5 523 974 6.7 4709.6 6.0
Primær 1 121 116 1.4 4283.6 5.4
Sekudær 76 058 192 92.0 69 842.8 88.6

Tabel 14.1: Beskrivende karakteristika for handler og obligationer før kvalitetssikringen af data. Ved
kreditrating er Fitch ratings anvendt.
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14.2 Kovariansmatrix - Kritik af den iterative
estimations model

Kovariansmatrix som benyttes i regneeksemplet i afsnit 7.6

∑̂
ĉ

=


1206.6500 −1052792.9000 −133.2300 0.0092 0.0000

−1052792.9000 30435235192.9900 96859.6800 −4.3091 0.0000

−133.2300 96859.6800 14.7300 −0.0010 0.0000

0.0092 −4.3091 −0.0010 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000



14.3 Datagrundlag for estimation af
transaktionsomkostninger

Handelsstørrelse Handler med Ikke-transparente Handler med Transparente
1000$ ikke-transparente obligationer transparente obligationer

obligationer obligationer
0-5 601 085 12 949 921 676 8665
5-10 850 712 13 780 1 046 542 9319
10-20 715 671 13 736 928 937 9082
20-50 936 933 14 376 1 412 513 9446
50-100 323 368 12 405 523 263 6970
100-200 186 738 10 671 309 740 5615
200-500 282 254 10 393 427 026 5475
500-1 000 255 505 8591 295 979 4749
1 000-2 000 223 301 7389 251 356 4505
2 000-5 000 217 953 7104 332 299 4476
5 000-10 000 57 019 5200 116 978 3630
>10 000 20 987 3786 49 268 2669

Tabel 14.2: Detaljeret oversigt over datagrundlaget for Analyse I i Periode I.

Handelsstørrelse Handler med Ikke-transparente Handler med Transparente
1000$ ikke-transparente obligationer transparente obligationer

obligationer obligationer
0-5 1014 328 1 743 360 17 339
5-10 1425 360 1 811 479 18 312
10-20 1302 335 1 657 206 18 291
20-50 2487 535 2 473 070 18 932
50-100 1475 460 882 619 15 301
100-200 1135 397 502 579 11 841
200-500 2198 588 658 784 10 881
500-1 000 2414 565 502 988 8957
1 000-2 000 2233 535 465 895 8309
2 000-5 000 2353 473 576 302 8282
5 000-10 000 722 197 205 317 7253
>10 000 286 65 87 120 5900

Tabel 14.3: Detaljeret oversigt over datagrundlaget for Analyse I i Periode II.
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Handelsstørrelse Handler med Ikke-transparente Handler med Transparente
1000$ ikke-transparente obligationer transparente obligationer

obligationer obligationer
0-5 564 60 2 679 714 16 266
5-10 851 60 3 085 569 17 092
10-20 856 56 2 756 258 17 080
20-50 1590 71 4 068 221 17 391
50-100 863 68 1 343 874 13 655
100-200 377 50 706 624 10 728
200-500 1738 135 931 529 10 087
500-1 000 1906 148 593 187 8586
1 000-2 000 1873 136 494 316 8152
2 000-5 000 1729 140 555 979 8054
5 000-10 000 337 90 188 749 7174
>10 000 260 43 81 738 5912

Tabel 14.4: Detaljeret oversigt over datagrundlaget for Analyse I i Periode III.

Analyse II

Handelsstørrelse Ikke-offentliggjorte Obligationer med Offentliggjorte Obligationer med
1000$ handler ikke-offentliggjorte handler offentliggjorte

handler handler
0-5 750 683 13 855 772 078 8322
5-10 1 040 178 14 770 857 076 9026
10-20 882 038 14 769 762 570 8796
20-50 1 176 130 15 523 1 173 316 9155
50-100 411 729 13 501 434 902 6538
100-200 236 086 11 736 260 392 5203
200-500 353 949 11 530 355 331 5061
500-1 000 306 319 9664 245 165 4421
1 000-2 000 266 549 8409 208 108 4226
2 000-5 000 269 534 8127 280 718 4226
5 000-10 000 71 594 6036 102 403 3421
>10 000 25 496 4436 44 759 2462

Tabel 14.5: Detaljeret oversigt over datagrundlaget for Analyse II i Periode I.

Handelsstørrelse Ikke-offentliggjorte Obligationer med Offentliggjorte Obligationer med
1000$ handler ikke-offentliggjorte handler offentliggjorte

handler handler
0-5 54 072 5834 1 690 302 17 292
5-10 44 630 6970 1 768 274 18 295
10-20 44 879 7086 1 613 629 18 271
20-50 69 434 8846 2 406 123 18 909
50-100 30 829 6144 853 265 15 234
100-200 20 703 5108 483 011 11 708
200-500 32 019 5801 628 963 10 742
500-1 000 27 853 5185 477 549 8852
1 000-2 000 26 742 4861 441 386 8225
2 000-5 000 34 265 4891 544 390 8230
5 000-10 000 10 492 2810 195 547 7236
>10 000 3270 1420 84 136 5866

Tabel 14.6: Detaljeret oversigt over datagrundlaget for Analyse II i Periode II.
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Handelsstørrelse Ikke-offentliggjorte Obligationer med Offentliggjorte Obligationer med
1000$ handler ikke-offentliggjorte handler offentliggjorte

handler handler
0-5 41 676 4090 2 638 602 16 251
5-10 25 006 4864 3 061 414 17 087
10-20 24 393 4877 2 732 721 17 077
20-50 41 092 5913 4 028 719 17 392
50-100 18 997 4073 1 325 740 13 650
100-200 11 990 3320 695 011 10 706
200-500 18 736 4224 914 531 10 054
500-1 000 13 467 3707 581 626 8548
1 000-2 000 10 254 3122 485 935 8125
2 000-5 000 11 069 3204 546 639 8025
5 000-10 000 3101 1538 185 985 7167
>10 000 1282 650 80 716 5902

Tabel 14.7: Detaljeret oversigt over datagrundlaget for Analyse II i Periode III.

14.4 Udvidelse af modellen for regression af
rentespænd

Analyse (I) (I) (II) (II)

Type Ikke-transparente Transparente Ikke offentliggjorte Offentliggjorte

5 000 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
10 000 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
20 000 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
50 000 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
100 000 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
200 000 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
500 000 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
1 000 000 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
2 000 000 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
5 000 000 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
10 000 000 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

Tabel 14.8: De estimerede likviditetspræmiers tilhørende P-værdier ved forskellige handelsstørrelser.
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