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Asset Liability Management in the Pension Sector 

An analysis of selected ALM models 

Executive Summary 

The overall objective of a pension fund is to earn an adequate return on investments while 

maintaining a comfortable surplus of assets beyond liabilities. This is known as Asset Liability 

Management (ALM). 

To overcome the ALM requirements the pension fund can choose between various ALM models. 

The purpose of an ALM model is to support the pension funds long-term strategic decisions (e.g. 

investment and bonus strategies). However, such decisions are not straightforward due to the 

constantly changing financial markets. The model has to incorporate these uncertainties while 

incorporating the interdependencies between assets and liabilities in a way that the fund can base 

its strategic decisions on the model. 

This leads me to the main research objective that reads: In what extent can selected ALM models 

contribute to support the pension funds strategic decision making? 

I have analyzed four theoretical model approaches that can help the pension funds model and 

solve ALM. The approaches are: Deterministic optimization, deterministic simulation, stochastic 

optimization and stochastic simulation.  

The first approach is deterministic optimization which uses immunization and cash flow matching. 

These models have their strength in the setup, as they are relative simple and the asset portfolio is 

pure bonds. The models focus on minimizing the interest rate risk between the assets and 

liabilities.  

The second approach is deterministic simulation which is often used for stress testing where the 

main focus is on down-side risk. This approach is also used in the standard model for the upcoming 

Solvency II, where Value-at-Risk plays a big factor. 

The third approach is stochastic optimization where I focus on the mean-variance optimization 

and the dynamic-stochastic optimization.  

The last approach is stochastic simulation which consists of two models to simulate the outcome 

of the assets; a vector autoregressive model and stochastic differential equations. 

Based on my theoretical analysis I found that the stochastic simulation approach is the best way to 

model ALM. The approach is very flexible and is capable of incorporating almost any 

interdependency between assets and liabilities that the pension fund may wish to analyze.  
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1 Indledning 
Den samlede danske pensionsformue bliver forvaltet af de danske pensionsselskaber og hvor gode 

de er til at forvalte denne formue, bliver afspejlet i det enkelte selskabs fremtidige forrentning til 

pensionsopsparerne. De strategiske beslutninger selskaberne træffer, har derfor langvarige og 

betydelige konsekvenser, og derfor er det vigtigt, at de bliver truffet på et ordentligt grundlag. Det 

er dog ikke ligetil at konstruere et sådant grundlag, da det er meget komplekst, da der er mange 

faktorer, som påvirker hinanden. De finansielle markeder, og interaktionen mellem dem, har 

indflydelse på både investeringerne og de fremtidige forpligtelser overfor kunderne. Derudover 

influerer aktiverne og forpligtelserne også på hinanden. Hele håndteringen af denne problematik 

er i pensionssektoren kendt som Asset Liability Management (ALM). 

Vi har gennem tiden set flere hændelser, der har vist behovet for værktøjer til at understøtte 

pensionsselskabernes strategiske ALM beslutninger. Ikke alle pensionsselskaber har derfor været 

forberedt på at skulle klare en længerevarende nedadgående udvikling på de finansielle markeder. 

Vi har op gennem 90’erne været vidne til et markant fald i renteniveauet, hvilket har gjort det 

sværere for pensionsselskaberne at få et stabilt højt afkast. Det blev dog mere end kompenseret 

af de høje afkast på aktierne, men da aktieboblen sprang i starten af det nye årtusinde, brød 

problemerne for alvor løs. Aktiemarkedet fik det dog bedre og gav igen gode afkast, indtil Lehman 

Brothers gik konkurs i efteråret 2008, og vi oplevede en ny finanskrise, der tvang mange 

pensionsselskaber til at sælge ud af deres aktiebeholdning. Pensionsselskaberne fik for alvor svært 

ved at overholde de høje tilsagn om minimumafkast, som de allerede havde givet 

pensionsopsparerne. Alt dette har bevirket, at pensionsselskaberne indenfor de senere år, og i 

forbindelse med Solvens II, er blevet meget opmærksomme på behovet for ALM. 

En ALM model er ikke i stand til at give pensionsselskaberne de endegyldige svar på deres 

problemstillinger, men med en ALM model er selskaberne bedre rustet til at foretage de rigtige 

strategiske beslutninger. Specielt har fastlæggelsen af de langsigtede investerings- og 

bonusstrategier en enorm betydning for selskabet, dets ejere og pensionsopsparerne. Med en 

ALM model kan pensionsselskaberne styrke deres forudsætninger om at imødekomme de 

fremtidige forpligtelser og samtidig skabe så højt et afkast som muligt. Det er samtidig en stærk 

parameter i forbedringen af konkurrenceevnen, da pensionsopsparerne og ejerne vil være bedre 

stillet med en passende ALM model. 

Pensionsselskaberne har førhen naturligvis ikke foretaget deres strategiske beslutninger i blinde. 

De har altid været bevidste om forholdet mellem aktiver og forpligtelser, men med en ALM model 

får pensionsselskaberne et styringsredskab, der for alvor kan systematisere processerne til at 

træffe de vigtige beslutninger. 

ALMs betydning for pensionssektoren er blevet tydeliggjort af, at Finanstilsynet i 2001 pålagde de 

danske pensionsselskaber som minimum at overholde trafiklys scenarierne. Selskaberne har dog 

mulighed for, at benytte en mere avanceret ALM model end de simple trafiklys scenarier, hvis de 
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ønsker. Anvendelsen af ALM modeller har desuden også fået medvind fra det lovmæssige krav om 

overgang til markedsværdiregnskab fra 2004. Det bliver dog endnu mere avanceret fra EU's side 

med det planlagte Solvens II, som efter planen bliver fuldt implementeret i 2012, hvor 

pensionsselskaber med en avanceret intern ALM model kan blive belønnet med lempeligere krav. 

Der er ikke nogen model, der er opfundet decideret til ALM. Gennem tiden er ALM modeller 

konstrueret med udgangspunkt i eksisterende værktøjer. Modellerne er inspireret af tidlige 

discipliner som immunisering, cash flow matching og mean-variance samt det nyere dynamic asset 

allocation. Derfor eksisterer der heller ikke nogen out-of-the-box ALM model, der kan løse 

pensionsselskabernes problemer. Hvis der gjorde det, ville der ikke være tvivl om, hvilken ALM 

model pensionsselskaberne skulle benytte, og dermed ville alle andre modeller være 

uinteressante. 

1.1 Problemformulering 
På baggrund af de ting jeg har beskrevet i indledningen, omkring markedsudviklingen op gennem 

90’erne og senere da vi fik Finanskrisen i forbindelse med krakket af Lehman Brothers, har jeg 

følgende spørgsmål, som jeg vil besvare i min afhandling: 

 Hvorledes kan udvalgte ALM modeller bidrage til at understøtte pensionsselskabernes 

strategiske beslutninger? 

1.2 Afgrænsning 
Da jeg vil fokusere på ALM modeller i henhold til problemformuleringen, er der nogle områder 

som jeg er nødt til at afgrænse mig fra. Jeg vil ikke beskæftige mig med selve beregningen af 

forpligtelserne, da det ikke er essentielt i forhold til ALM modellerne, men blot er et input. Jeg 

antager derfor, at forpligtelserne er faste, hvilket er rimeligt, da en gennemsnitsbetragtning er et 

fornuftigt estimat for en hel kundebestand. Da skat ligeledes er et input, vil det heller ikke blive 

berørt. Jeg har desuden valgt at se bort fra det økonometriske aspekt i ALM modellerne, da det 

ikke er interessant for specialets formål. Jeg vil derfor så vidt muligt undlade en diskussion af 

estimeringen af ALM modellernes parametre. 

Da litteraturen omkring ALM på nogle punkter har været ufuldstændig og udelukkende består af 

artikler, har søgningen på litteratur været et større puslespil, hvor nogle brikker har manglet. 

Derfor har jeg selv måttet sammensætte flere af de analyserede ALM modeller. 

1.3 Struktur 
Hovedopgaven er centreret omkring fire teoretiske kapitler, som repræsenterer fire ALM tilgange, 

der analyseres på baggrund af udvalgte modeller. For at give læseren den fornødne ballast til at 

forstå de fire kapitler, vil jeg indlede min hovedopgave med en introduktion til pensionssektoren 

og ALM.  
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De fire tilgange jeg har valgt er deterministisk og stokastisk samt optimering og simulering. 

Simuleringstilgangen kan karakteriseres som deskriptiv, mens optimeringstilgangen er normativ. 

Deskriptive tilgange er kendetegnet ved at beskrive, hvordan virkeligheden ser ud. Normative 

tilgange er derimod karakteriseret ved at løse en problemstilling på baggrund af forudsætninger 

om, hvordan virkeligheden er. For deterministiske modeller forudsættes det, at udviklingen er 

kendt på forhånd, mens den for stokastiske modeller er ukendt. Dermed kan de stokastiske 

modeller gøres langt mere virkelighedsnære end de deterministiske. 

Kapitel 2 giver læseren et generelt indblik i det danske pensionsbegreb samt aktiverne og 

forpligtelserne i et pensionsselskab, der udgør inputtet i ALM modellerne. Med udgangspunkt i et 

eksempel specificerer jeg ALM problematikken for pensionsselskaber. 

I kapitel 3 analyserer jeg deterministiske optimeringsmodeller, som er de første egentlige ALM 

modeller, der blev benyttet i praksis. Modellerne fokuserer på at minimere renterisikoen mellem 

pensionsselskabets aktivportefølje og forpligtelser. Modellernes anvendelse er begrænset til 

porteføljer, der udelukkende består af obligationer. 

I kapitel 4 analyserer jeg deterministiske simuleringsmodeller, der oftest bruges til stress tests, 

hvor der udelukkende fokuseres på downside risiko. Tilgangen er meget udbredt i den danske 

pensionssektor, da Finanstilsynet har påkrævet, at selskaberne som minimum foretager ALM 

analyser i form af de deterministiske trafiklys scenarier. Dertil kommer Solvens II 

standardmodellen, der også kræver deterministiske analyser af pensionsselskabernes solvens. 

I kapitel 5 analyserer jeg den stokastiske optimeringstilgang, der ikke er væsentlig forskellig fra den 

deterministiske, som jeg analyserer i kapitel 3. Derimod er modellerne væsentlig mere komplekse 

end de deterministiske, hvilket gør dem mindre intuitive og mere besværlige at løse. 

I kapitel 6 analyserer jeg stokastiske simuleringsmodeller, der adskiller sig væsentligt, både model- 

og formålsmæssigt fra de deterministiske simuleringsmodeller, som jeg gennemgår i kapitel 4. De 

langt mere komplekse modeller, der benyttes til stokastiske simuleringer, betyder, at fremtiden 

kan beskrives langt mere realistisk. 

Jeg runder opgaven af med at redegøre for de væsentligste pointer fra de fire teoretiske kapitler 

og på den baggrund anbefale en tilgang til en ALM model. Jeg vil derefter kort diskutere, hvilke 

fremtidige forskningsområder, der kunne være relevante indenfor ALM. 

Det har været hensigten, at man skal kunne læse og forstå kapitlerne uafhængigt af hinanden, så 

specialet kan benyttes som en form for opslagsværk. Jeg vil anbefale, at folk med en begrænset 

viden om pensionssektoren og ALM læser kapitel 2, før de går i gang med de øvrige kapitler. 
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2 Pensionssektoren og ALM 
For at få en forståelse af hovedopgaven er det nødvendigt, at man har en basal viden om centrale 

begreber som pension, aktiver og passiver i et pensionsselskab samt ALM. Jeg vil derfor i dette 

kapitel starte med en introduktion af pensionsbegrebet, den danske pensionsmodel og de mest 

relevante pensionsprodukter. Jeg vil derefter gennemgå et pensionsselskabs aktiver og passiver, 

som udgør fundamentet i ALM. Til sidst vil jeg definere selve begrebet ALM, som er 

udgangspunktet for denne opgave.  

2.1 Den danske pensionsmodel 
Pension er jo i bund og grund en forsikring, som giver os økonomisk tryghed for os og vores 

pårørende. Begrebet pension dækker over både traditionelle forsikringer, som udbetaler penge 

ved pensionering, samt forsikringer der dækker forsikrede ved invaliditet eller død. Fordelen ved 

en pensionsforsikring er, at den kan forsikre mod ukendte faktorer i fremtiden. Man ved for 

eksempel ikke, hvornår man vil gå på pension, eller hvornår man dør. Denne usikkerhed kan man 

derfor forsikre sig mod ved hjælp af en række pensionsforsikringer, man kan tegne i forskellige 

typer pensionsselskaber. 

Jeg vil i dette afsnit redegøre for, hvordan den danske pensionsmodel er sammensat. 

Pensionsmodellen i Danmark består af tre søjler: 

 Offentlige pensioner 

 Arbejdsmarkedspensioner 

 Individuelle pensioner 

Offentlige pensioner 

De offentlige pensioner består primært af folkepensionen, som er en pay-as-you-go ordning. Det 

betyder, at pensionisterne ikke har foretaget en reel opsparing til pensionen, men at pensionen 

derimod betales via skatten af de erhvervsaktive. Da der ikke foretages nogen opsparing til 

pensionsudbetalingerne, egner ALM sig ikke til folkepensionen. En anden offentlig pension er 

arbejdsmarkedets tillægspension (ATP), der i modsætningen til folkepensionen er en almindelig 

pensionsordning. Ordningen blev oprettet i 1964 som et supplement til folkepensionen. Størrelsen 

af pensionen afhænger af den enkeltes indbetalinger samt forrentningen af dem. Tidligere var der 

den særlige pensionsopsparing (SP) som alle erhvervsaktive betalte 1 % af deres løn til1. I 1999 

blev der lavet en omfordeling fra politisk side, så alle fik lige meget udbetalt uanset størrelsen af 

indbetalingerne. Denne omfordeling blev ophævet i 2002. ATP er en tvungen pensionsordning, 

hvor arbejdsgiveren indbetaler 2/3 mens den enkelte lønmodtager bidrager med 1/3 af den 

enkeltes opsparing i ATP.  

                                                      
1
 Indbetalingerne blev suspenderet fra 2004-2009 og man har derefter kunne få sine SP-midler udbetalt eller indsat på 

en ratepension. Ordningen blev lukket 30. april 2010. 
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Der kom i 1980’erne en stigende erkendelse af, at folkepensionen sammen med ATP ikke var 

tilstrækkeligt til at kunne sikre pensionister en væsentlig levestandard. Der blev derfor i 1989 

introduceret arbejdsmarkedspensioner for en stor del af arbejdsmarkedet, som var omfattet af 

kollektive overenskomster. 

Arbejdsmarkedspensioner 

En arbejdsmarkedspension kan opnås gennem livsforsikringsselskaber, tværgående 

pensionskasser eller firmapensionskasser. Arbejdsmarkedspensioner blev oprettet som et 

supplement til den offentlige pension, så pensionister kan opretholde et vist niveau i indkomsten, 

som også afspejler deres indkomst, mens de var erhvervsaktive. De fleste 

arbejdsmarkedspensioner er enten oprettet på grundlag af en kollektiv overenskomst på et 

fagområde eller gennem en aftale på den enkelte arbejdsplads. Langt den største del af 

pensionsordninger administreres af livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. De 

udgjorde ultimo 2008 ca. 60 % af den samlede opsparingsbaserede pensionsformue i Danmark2.  

I livsforsikringsselskaberne er kunderne typisk firmaer eller organisationer, som opretter en 

kollektiv pensionsordning for sine medarbejdere i livsforsikringsselskabet. I tværgående 

pensionskasser har medlemmerne typisk en bestemt uddannelse, eller arbejder indenfor nogle 

bestemte brancher. Det sidste led, som er med til at udgøre arbejdsmarkedspensioner, er 

firmapensionskasser. Det er virksomhedernes egne pensionskasser. De er ikke særlig udbredte i 

Danmark og det samlede antal medlemmer, udgør da også kun ca. 18.000 ifølge Statistisk 

Materiale 2009 for Livsforsikringsselskaber m.v..  

Fælles for de tre typer af arbejdsmarkedspensioner er, at beslutningskompetencen ligger hos det 

enkelte selskab frem for hos den enkelte pensionsopsparer. 

Individuelle pensioner 

Individuelle pensionsordninger er klart den mindste type af de tre pensionsordninger. Der kan 

være flere årsager til at tegne en individuel pensionsordning. Enten er man ikke omfattet af en 

arbejdsmarkedspension, hvis man for eksempel er selvstændig erhvervsdrivende, eller også ønsker 

man at være økonomisk bedre stillet, til når man engang skal på pension. 

Man kan tegne de individuelle ordninger i livsforsikringsselskaber og pengeinstitutter. Hvis man 

tegner det i et livsforsikringsselskab, er det ofte selskabet, der står for at administrere 

investeringerne. Tegner man det derimod i et pengeinstitut, er det kunden, der selv står for at 

administrere investeringerne og så har selskabet ingen forpligtelser overfor kunden. Det betyder, 

at ALM mister sin betydning. Jeg vil derfor ikke beskæftige mig med disse ordninger. Det vil kun 

være i de situationer, hvor selskaberne varetager investeringerne. 

                                                      
2
 Skatteministeriets hjemmeside: http://www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/3324.html 



 10 

Det er muligt at opsige sin pensionsordning på et hvilket som helst tidspunkt. Det gælder både for 

arbejdsmarkedspensioner og de individuelle pensioner. Hvis man som kunde benytter sig af denne 

mulighed, hedder det at man genkøber sin forsikring.  

Udviklingen i pensionsformuen fordelt på de forskellige pensionsselskabstyper er illustreret i Figur 

1. 

 

Figur 1 – Pensionsformuens udvikling (tallene er fra www.skm.dk) 

 

Som det ses af Figur 1, er pensionsformuen vokset markant siden 1984. Den er næsten tidoblet på 

24 år. Denne store stigning skal ses som en konsekvens af udbredelsen af 

arbejdsmarkedspensioner på de fleste overenskomstområder samt opbygningen af de sociale 

fonde ATP og SP. Den lave rente og de store fald på aktiemarkederne i 2001 og 2002, satte dog en 

dæmper på formuestigningen, men der er umiddelbart ikke noget tegn på, at danskerne vil 

begynde at spare mindre op til pensionen. Samtidig oplever aktiemarkederne igen stigninger efter 

finanskrisen i 2008 og starten af 2009, og det ser ud til at pensionsformuen fortsat vil stige. Der er 

dog pr. 1. januar 2010 kommet nye skatteregler, som begrænser muligheden for fradrag på 

indbetalingerne til ratepension og ophørende livrenter. 

2.2 Pensionsprodukter 

Konkurrencen på pensionsmarkedet er støt stigende i takt med at pensionsselskaberne udvider 

deres produktsortiment. Fordi pensionsprodukterne er skabt til at dække forskellige behov hos 

kunderne, er deres karakteristika meget forskellige. Et af formålene med ALM kan være at 

analysere de fremtidige konsekvenser for den nuværende produktportefølje og eventuelt 
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undersøge muligheden for at introducere nye produkter. Jeg vil i dette afsnit beskrive de vigtigste 

pensionsprodukter, som findes i den danske pensionssektor. 

For ATP og de tværgående pensionskasser gælder, at deres kerneprodukt er en livrentepension. 

En livrente er en pension, der udbetales løbende fra et aftalt tidspunkt, hvis man stadig er i live. 

Udbetalingen kan for eksempel være livsvarig eller den kan stoppe efter for eksempel 10 år.  

Livsforsikringsselskabernes og pengeinstitutternes kerneprodukter er derimod kapital- og 

ratepensioner. Kapitalpension er en pensionsopsparing, der kan udbetales som et engangsbeløb, 

efter man er fyldt 60 år. En ratepension er en pension, der udbetales i månedlige beløb i mindst 10 

år og højst 25 år. Hvis pensionsopspareren dør før kapital- og ratepensionen er helt eller delvist 

udbetalt, bliver den resterende del udbetalt til de efterladte. Der findes udover disse 

kerneprodukter også en lang række af forskellige produkter og forsikringer man kan vælge til 

gennem tiden som erhvervsaktiv, enten gennem traditionelle pensionsordninger eller som man 

kan tegne individuelt. De mest hyppige er 

 Invalidepension 

 Dækning ved kritisk sygdom 

 Børnepension 

 Ægtefællepension 

 Dækning ved midlertidigt tab af erhvervsevne 

I den danske pensionssektor skelnes der også mellem to typer pensionsprodukter, nemlig 

gennemsnitsrente- og markedsrenteprodukter. Gennemsnitsrenteprodukter er en pensionstype, 

hvor medlemmerne får en gennemsnitsrente. Pensionsselskaberne lover, at den udbetalte 

pension er af en bestemt størrelse, som blandt andet bliver fastsat af, hvor meget der indbetales 

til forsikringen i pensionsbidrag. Markedsrenteprodukter er en pensionstype, hvor 

pensionsopsparingen følger afkastet på de investeringer, der ligger til grund for 

pensionsordningen. Et af disse produkter er netop unit link ordningen der især har vundet indpas 

de sidste par år. Unit link ordningen er, hvor man selv bestemmer hvilke investeringer, der skal 

bestemme afkastet på pensionsordningen. Denne ordning har især vundet indpas i de år, hvor 

aktiemarkederne har klaret sig godt. Det har blandt andet fået pensionsselskaberne til at skrue en 

form for pakkeløsning sammen, alt efter hvilken risikoprofil kunden ønsker. ALM er dog ikke 

relevant for denne type af ordninger, da kunden ikke er garanteret nogen forrentning og dermed 

selv bærer risikoen på investeringerne. 

2.3 Sammensætningen af balancen 

For alle pensionsselskaberne gælder der, at de baserer deres forretning på de indbetalinger, de 

modtager fra deres medlemmer. De midler placerer selskabet så i forskellige aktivklasser. Alt 

afhængig af størrelsen på indbetalingerne, afkastet på investeringerne og grundlagsrenten, 

forpligter pensionsselskabet sig til at udbetale pension til kunderne i fremtiden. Aktiverne er et 
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udtryk for de midler som indbetalingerne placeres i, hvorimod passiverne er et udtryk for 

selskabets forpligtelser ude i fremtiden overfor medlemmerne. 

Jeg vil i dette afsnit gennemgå, hvad aktiverne og passiver består af og hvad, der er relevant i 

forhold til ALM. 

2.3.1 Aktiver 

Aktiverne i et pensionsselskab er som sagt et udtryk for de midler, som kunderne hele tiden 

indbetaler. Da stort set alle erhvervsaktive har en pensionsordning, er pensionsselskaberne derfor 

også nogle af de største investorer, som vi finder herhjemme. Derfor betyder investeringerne 

rigtig meget for pensionsselskaberne, da pensionen er direkte relateret til det opnåede 

investeringsafkast. Jeg vil derfor beskrive de forskellige aktivklasser som pensionsselskaberne 

primært investerer i. Det drejer sig om obligationer, aktier, ejendomme, alternative aktiver og 

derivater. Aktivklasserne er karakteriseret ved deres forventede afkast og risiko. Det vil sige, at et 

højt forventet afkast modsvares af en høj forventet risiko. Ved at investere i flere forskellige 

aktivklasser, kan pensionsselskaberne sprede deres risiko, hvilket er kendt som diversifikation. 

Obligationer 

Obligationer er den mest foretrukne aktivklasse blandt pensionsselskaber. Fordelen er de kendte 

cash flows i fremtiden, som giver selskabet en sikkerhed for at kunne udbetale de lovede 

pensioner. Obligationer er kendt for at have et lavt forventet afkast og en tilsvarende lav forventet 

risiko. Der er typisk to typer risiko for obligationer, renterisiko og kreditrisiko.  

Med renterisiko mener man ændringer i rentestrukturen. Markedsværdien på en obligation 

hænger direkte sammen med kursen, som er en funktion af de fremtidige betalinger samt 

rentestrukturen i samfundet. Ved at tilbagediskontere de fremtidige betalinger med den 

nuværende rentestruktur, får man den korrekte markedsværdi for obligationen. Højere renter vil 

derfor føre til lavere kurser, og omvendt vil lave renter føre til højere kurser. Er kursen på en 

obligation højere end kurs 100, er det ensbetydende med at den effektive rente på obligationen er 

lavere end den nominelle rente.  

Når man taler om kreditrisiko, er det risikoen for at udstederen ikke kan tilbagebetale lånet med 

den aftalte rente. I den forbindelse taler man om kreditvurdering (credit rating). Der findes nogle 

store bureauer blandt andet Moody’s, Standard & Poor’s og Fitch som de mest kendte, der 

foretager disse credit ratings. Har du en lav kreditvurdering, har du typisk en høj kreditrisiko og 

omvendt. Statsobligationer er typisk dem med den højeste rating, da en investor med stor 

sandsynlighed vil modtage det fremtidige cash flow fra staten. Realkreditobligationer er også 

forbundet med en minimal risiko, da en realkreditobligation er en del af en pulje af obligationer 

udstedt af flere husejere, så sandsynligheden, for at alle udstederne ikke kan betale de løbende 

ydelser, er minimal. Typisk er realkreditobligationer konverterbare, hvilket vil sige, at udstederen 

har ret til at købe obligationen tilbage til kurs 100, uanset den reelle kurs. Det vil sige, at hvis 
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renten falder, vil kurserne stige, og det vil medføre mange konverteringer, idet kurserne kan 

komme over 100. Investor kan derfor lide et kurstab, da de modtagne penge må investeres til en 

lavere rente. Nogle obligationer, som er forbundet med en lav kreditvurdering er high yield 

obligationer. Disse er karakteriseret ved et potentielt højt afkast, med en tilsvarende høj risiko.  

Aktier 

Aktier er det aktiv, der tiltrækker sig størst opmærksomhed, både fra private og institutionelle 

investorer. Det skyldes, at der er et højere forventet afkast på aktier end obligationer, da der er en 

større risiko forbundet med aktier. En aktie er et værdibevis for, at du ejer en del af den 

virksomhed, aktien er udstedt af. Der er stor forskel på aktier, så hvis man vil have en naturlig 

opdeling, kan det for eksempel være på sektorer og lande, så man på den måde kan sammenligne 

afkast og risiko. 

Ejendomme 

Mange pensionsselskaber investerer i ejendomme. Enten direkte i ejendomme, eller gennem 

fonde der administrerer ejendomme. For det meste vil det være sådan, at boligejendommene 

både er et investeringsobjekt og et gode for selskabets medlemmer, da medlemmerne har 

fortrinsret til at leje dem. Afkastet kommer i form af lejeindtægter eller som følge af en stigning i 

ejendommenes markedsværdi. Risikoen med investering i ejendomme består i manglende 

udlejning og ændringer i markedsværdien. Der er desuden en likviditetsrisiko forbundet med 

ejendomme, da det er et meget illikvidt aktiv, hvor markedsværdien ikke altid kendes. Typisk ligger 

både afkast og risiko mellem obligationer og aktier. 

Alternative aktiver 

Udover de mest gængse aktiver som obligationer og aktier findes de mere alternative aktiver. Det 

er blandt andet investeringer i private equity, venture capital, skove og råvarer, der har vundet 

indpas de seneste år hos pensionsselskaberne. Da disse aktiver er meget forskellige, er der også 

stor forskel på deres afkast og risiko. Man kan typisk opleve deres markedsværdier bliver opgjort 

med et lag på flere måneder. Der gælder for de fleste, at de er illikvide og afkastet er forbundet 

med risiko.  Fordelen er dog, at korrelationen med de mere traditionelle aktiver er minimal og 

selskaberne opnår derfor yderligere diversificering. 

Derivater 

Med derivater tænkes der på afledte finansielle instrumenter. I pensionsselskaber bliver de 

primært benyttet for at afdække noget risiko. I pensionsselskaber er de mest overordnede risici 

forbundet med renten, valutakurser og aktiemarkedet. Derfor bliver der primært brugt optioner, 

forwards og renteswaps til at afdække risiko. Optioner, forwards og renteswaps kan derfor heller 

ikke på samme måde kategoriseres ligesom andre aktivklasser med forventede afkast og risiko.  

En swap er en aftale mellem to parter om at udveksle fremtidige betalinger på aftalte tidspunkter. 

En renteswap er en aftale mellem to parter om at bytte rentebetalinger. Typisk er det en variabel 

og en fast rentebetaling, som bliver udvekslet. Pensionsselskaberne indgår typisk en renteswap, 
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hvor de modtager en fast rente og betaler en variabel. På den måde vil de få en gevinst, hvis 

renterne falder, mens det modsatte er tilfældet ved stigende renter. For at sikre sig mod faldende 

renter kan man købe optioner på swaps. En option er retten til at købe eller sælge et 

underliggende aktiv på et fremtidigt tidspunkt til en fastsat pris. En option på en renteswap, eller 

en swaption, som det underliggende aktiv, giver retten til at indgå renteswaps på forudbestemte 

vilkår.  

Når man afdækker risiko gælder det, at man typisk dækker sig nedad til. Det vil sige man afdækker 

sin down-side risiko. 

Aktivernes sammensætning 

Jeg har nu introduceret pensionsselskabernes primære investeringer samt gjort rede for, hvor 

forskellige de er, både med hensyn til afkast og risiko. En god ALM model kan give selskaberne 

indsigt i konsekvenserne for forskellige aktivfordelinger, og dermed kan den optimale 

aktivsammensætning findes. Figur 2 viser fordelingen af investeringer på aktivklasser for 

pensionsselskaberne i den danske pensionssektor.  

 

Figur 2 – Aktivsammensætningen (tallene er fra www.ftnet.dk) 

Det er meget tydeligt, at forholdet mellem aktier og obligationer har ændret sig meget siden 

slutningen af 90’erne. Det var netop i slutningen af 90’erne, at aktiemarkederne udviklede sig 

meget gunstigt for de selskaber, som havde en stor beholdning af aktier. Det forhold ændrede sig, 

da markederne begyndte at falde efter årtusindskiftet. I forbindelse med finanskrisen i 2008, var 

mange selskaber tvunget til at sælge ud af sine aktier, da de havde svært ved at leve op til kravene 

fra Finanstilsynet omkring eksponering og placeringsregler. Dermed er de selskaber gået glip af 

opsvinget, der var i starten af 2009. Man kan desuden se at ejendomme og øvrige aktiver har holdt 

sig nogenlunde stabilt over perioden. Placeringsreglerne er lavet så selskaberne på baggrund af 

deres produkter, varetager pensionsopsparernes interesser bedst muligt. Det vil sige, selskabet 
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skal vælge en strategi, hvor afkastet vægtes i forhold til risikoen på aktiverne og passiverne. 

Bestyrelserne for de enkelte selskaber, har desuden mulighed for at sætte yderligere krav, som 

skal overholdes. 

Selskabet skal også vælge, hvordan de vil rebalancere aktivsammensætningen, når udviklingen på 

de finansielle markeder bevirker, at den strategiske aktivsammensætning, bevæger sig væk fra det 

langsigtede niveau. Der findes forskellige metoder som kan benyttes i den forbindelse. Her er de 

mest kendte 

 Buy-and-hold strategien er kendetegnet ved, at pensionsselskabet ikke foretager nogen 

rebalancering, uanset hvad der sker. 

 Constant-mix strategien betyder, at pensionsselskabet løbende rebalancerer porteføljen, 

så hver aktivklasses relative andel holdes konstant. 

 Constant proportion portfolio insurance (CPPI) kræver, at pensionsselskabet beslutter sig 

for en minimumsværdi (floor), som porteføljens værdi ikke må komme under. Strategien 

går derefter ud på at rebalancere således, at forholdet mellem porteføljens værdi 

fratrukket minimumsværdien og beholdningen af aktier holdes konstant. Formlen ser 

således ud:   
               

                       
 

2.3.2 Passiver 

I sidste afsnit koncentrerede jeg mig om aktiverne, som er kundernes indbetalinger placeret i 

forskellige aktiver. Nu vil jeg i stedet koncentrere mig om den anden del af balancen, nemlig 

passiverne. I et pensionsselskab består passiverne i grove træk af hensættelserne og 

egenkapitalen. Jeg vil kort beskrive disse poster samt sammenhængen mellem dem.  

Hensættelser 

Overordnet set består passiverne af egenkapital og hensættelser. Derudover er der det kollektive 

bonuspotentiale, som også er en del af passiverne. Hensættelserne består af bonuspotentiale på 

fremtidige præmier, bonuspotentiale på fripoliceydelser og garanterede ydelser. Jeg ønsker dog 

ikke, at skelne mellem disse poster, da det ikke vil give mening i forhold til opgaven. 

Hensættelserne er et udtryk for de penge, som pensionsselskabet sætter til side i dag, for at 

dække de fremtidige forpligtelser overfor kunderne. Det er dog ikke let for pensionsselskabet at 

beregne hensættelserne. De fremtidige forpligtelser afhænger primært af den enkeltes 

indbetalinger samt grundlagsrenten. Grundlagsrenten er den garanterede minimumsrente som 

kundens indbetalinger skal forrentes med. Så jo større indbetalinger og jo højere grundlagsrente 

betyder, at pensionsselskabet har større forpligtelser end hvis det modsatte var tilfældet. 

Pensionsselskaberne fastsætter selv grundlagsrenten, men den har dog en øvre grænse, som er 

fastsat af Finanstilsynet. Finanstilsynet har dog flere gange måttet sænke den øvre grænse, for at 

sikre sig, at pensionsselskaberne kan overholde deres forpligtelser. For at beregne hver kundes 

forpligtelser indgår dødelighedsintensitet, omkostninger, pensionsprodukter, civilstand og 
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lignende. Da disse forhold er baseret på forventninger, kan den enkelte kunde dog godt få mere 

eller mindre udbetalt, end selskabet reelt har hensat til kunden. Det skulle dog i sidste ende gerne 

være sådan, at de realiserede udbetalinger til kunderne, modsvares af pensionsselskabets samlede 

forpligtelser. 

For pensionsselskabet er det vigtigt at opgøre, hvor meget de skal hensætte i dag for at kunne leve 

op til forpligtelserne overfor kunderne. Man kan tage udgangspunkt i dagens rentestruktur eller 

Finanstilsynets diskonteringsrente, for at tilbagediskontere de fremtidige forpligtelser og opgøre 

markedsværdien. Da renten hele tiden flytter sig betyder det, at markedsværdien af 

forpligtelserne konstant er i bevægelse. Ved et højt renteniveau bliver forpligtelserne diskonteret 

strengere, hvilket betyder en lav markedsværdi. Det modsatte er tilfældet ved et lavt renteniveau. 

Egenkapital 

Den anden post i passiverne er egenkapitalen, som er et udtryk for, hvor godt selskabet er rustet 

til fremtiden. En stor egenkapital er et udtryk for, at en væsentlig del af selskabets samlede aktiver 

tilhører selskabet frem for kunderne. Egenkapitalen kan derfor opfattes som en slags buffer, som 

skal tage mod de tab, som opstår på grund af dårlige afkast eller stigninger i markedsværdien for 

forpligtelserne. I en ALM analyse, er udviklingen i selskabets egenkapital, derfor en meget vigtig 

del. 

2.4 ALM 
Asset Liability Management (ALM) er selve håndteringen af den sammenhæng, der er mellem 

aktiverne og passiverne i et pensionsselskab. Værdien af aktiverne skal som sagt modsvares af 

værdien af passiverne. En ændring i aktivernes værdi skal derfor fordeles mellem hensættelserne 

og egenkapitalen. Hvis investeringsafkastet overstiger grundlagsrenten, opstår derfor 

overskydende kapital, som skal fordeles mellem pensionsopsparerne (hensættelserne) og 

pensionsselskabet (egenkapitalen). Tilfalder noget af det overskydende kapital til 

pensionsopsparerne, får de en bonusrente, der sammen med grundlagsrenten udgør kontorenten, 

der resulterer i en forhøjelse af hensættelserne3. Jo større andel der tilskrives egenkapitalen, jo 

bedre er selskabet rustet til at imødegå eventuelle negative afkast i fremtiden. 

Det er dog ikke nemt at beslutte, om eventuelt overskydende kapital skal tilfalde 

pensionsopsparerne eller egenkapitalen. Pensionsselskabet vil naturligvis gerne glæde sine kunder 

med at tildele dem en bonus, men på den anden side skal selskabet også være i stand til at kunne 

modstå perioder med tab. Det taler for en relativ høj egenkapitalandel. Pensionsselskaberne kan 

dog ikke helt selv vælge, hvordan de vil fordele eventuelt overskydende kapital. Ifølge 

Bekendtgørelsen om Kontributionsprincippet (2006) er der nogle overordnede regler som 

selskaberne skal følge. Ifølge beregningsmæssig kontribution (§5) skal den del af det realiserede 

                                                      
3
 Det er dog muligt for pensionsselskaberne at tildele et tillæg uden det påvirker de garanterede ydelser. Bonus 

forhøjer de garanterede ydelser, det gør tillæg nemlig ikke. 
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resultat mellem egenkapital og hensættelser, beregnes således, som de enkelte har bidraget til 

resultatet. Ifølge fordelingsmæssig kontribution (§6) må der ikke ske en omfordeling af betydelig 

økonomisk størrelse mellem forsikringerne, udover hvad der følger af de forskellige 

risikoafdækninger, der indgår i forsikringerne. Det vil med andre ord sige, at kunder skal få en 

højere kontorente, hvis selskabet har taget en større investeringsrisici på deres vegne, og dette 

har givet et højere afkast. 

Der er naturligvis også andre ting at tage hensyn til, når der besluttes, hvor meget der skal tildeles 

egenkapitalen. Det kommer nemlig også an på selskabstypen. Egenkapitalen i 

livsforsikringsselskaber kan være ejet af eksterne aktionærer, men i pensionskasserne er det 

medlemmerne, der ejer egenkapitalen. Det er derfor meget vigtigt for kunderne i 

livsforsikringsselskaberne, om et eventuelt overskud tilfalder kunderne eller aktionærerne. I 

pensionskasserne tilfalder overskuddet til egenkapitalen medlemmerne selv.  

For at give en forståelse for den sammenhæng, der er mellem aktiverne og passiverne, vil jeg nu 

give et eksempel på, hvor hårfin balancen er, med både fordele og ulemper. Jeg tager 

udgangspunkt i en situation, hvor investeringsafkastet er højere end grundlagsrenten. Dette 

merafkast skal pensionsselskabet fordele mellem hensættelserne og egenkapitalen. Tildeler 

pensionsselskabet for lidt i bonus, vil medlemmerne blive utilfredse og selskabet vil stå dårligere 

konkurrencemæssigt, hvis andre selskaber tilbyder en højere kontorente. Men til gengæld kan 

selskabet føre en mere aggressiv investeringsstrategi. Tildeler selskabet for meget i bonus, kan det 

betyde, at selskabet ikke lægger nok til side til at modstå dårlige afkast i fremtiden. Det er derfor 

svært for pensionsselskaberne at finde den rigtige sammensætning af bonus- og 

investeringsstrategier. 

Udover strategierne for aktivsammensætningen, bonus og investering er der en anden vigtig 

faktor når man taler ALM, nemlig rentestrukturen. Som tidligere nævnt afhænger 

markedsværdierne af forpligtelserne og nogle aktivklasser nemlig direkte af rentestrukturen. Der 

er derfor stor sammenhæng i udviklingen i markedsværdierne for aktiverne og forpligtelserne, 

som skal med i en ALM-betragtning.  

ALM handler om, at pensionsselskabet skal imødekomme deres forpligtelser og give så højt et 

afkast som muligt på lang sigt. De kan til dette benytte sig af flere forskellige ALM modeller. Alle 

modellerne tager dog det samme udgangspunkt, nemlig i pensionsselskabets aktiver og passiver. 

Det overordnede formål er, at understøtte pensionsselskabets langsigtede strategiske 

beslutninger, som omhandler aktivsammensætningen, bonus- og investeringsstrategierne. Jeg vil i 

de næste kapitler analysere forskellige teoretiske tilgange til ALM modeller og diskutere, i hvor høj 

grad disse modeller kan benyttes til at understøtte pensionsselskabets langsigtede strategiske 

beslutninger. 
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3 Deterministisk optimering 

Jeg vil starte med at analysere nogle deterministiske optimeringsmodeller, som pensionsselskaber 

kan bruge til ALM. Disse modeller er beregnet til at håndtere en portefølje af aktiver, som består 

af obligationer eller lignende aktiver. Fælles for disse aktiver er, at pensionsselskabet kan med stor 

sandsynlighed fastlægge de fremtidige betalinger samt deres forpligtelser, så det fremtidige cash 

flow kan dermed modelleres deterministisk. 

Formålet med disse deterministiske optimeringsmodeller er, at pensionsselskabet på baggrund af 

cash flows, finder den optimale løsning. Den optimale løsning vil være at opfylde 

pensionsselskabets ønske om, at imødekomme enhver fremtidig forpligtelse. Det kan dog være 

svært at opfylde ønsket omkring et højt afkast, da aktivporteføljen kun består af obligationer. 

Typisk vil der være flere måder at sammensætte obligationsporteføljen på. Det kan være 

maksimering af afkast, minimering af risiko, minimering af aktivernes anskaffelsespris eller som en 

kombination af disse. Der kan så lægges forskellige bibetingelser på disse modeller, så 

pensionsselskabet sikrer sig mod uønskede løsninger. Det kan være begrænset rentefølsomhed, 

markedsværdier og allokering af aktiverne. 

Indenfor deterministisk optimering er der særligt to modeller som bruges, immunisering og cash 

flow matching. Fælles for disse modeller er, at de kan skabe en portefølje af aktiver, som kan 

imødekomme en eller flere forpligtelser. Immuniseringsmodellen forsøger at opfylde 

forpligtelserne ved at skabe en portefølje af aktiver med samme rentefølsomhed som 

forpligtelserne. Det er dog ikke muligt, at skabe en portefølje, som er helt immun overfor 

renteændringer, medmindre cash flows er identiske med forpligtelserne. Det leder os hen til cash 

flow matching, hvor målet er at skabe en portefølje, som har samme cash flow som 

forpligtelserne. Da cash flows er identiske er renterisikoen dermed elimineret. 

3.1 Immunisering 

Immunisering er en strategi, som skal eliminere renterisikoen. Netop ændringer i rentekurven har 

stor betydning for værdien af aktiverne og forpligtelserne, og derfor er immunisering et godt 

værktøj til ALM. Formålet med immunisering er, at man matcher de ændringer, der sker i 

forpligtelserne med hele eller dele af aktivsiden, så der er den samme eksponering overfor 

ændringer i renten på begge sider. Pointen med det hele er, at hvis renten ændrer sig, vil værdien 

af aktiverne og forpligtelserne blive påvirket i samme grad, så selskabet dermed er immune 

overfor ændringer i renten. 

Jeg vil i det følgende afsnit analysere immunisering ved hjælp af varighed og key rate duration. Jeg 

vil starte med en gennemgang af risikomålene for dernæst at lave nogle immuniseringsmodeller, 

som relaterer sig til det specifikke risikomål. 
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3.1.1 Varighed 

Selve grundstenen i immunisering og et af de vigtigste renterisikomål er varighed. Der findes 

forskellige definitioner og fortolkninger af varighed, som hver tjener deres formål. Udover disse er 

der naturligvis også nogle udvidelser af varighedsbegrebet, men det kommer jeg tilbage til senere. 

De tre måder man kan fortolke varighed på er 

 En obligations gennemsnitlige restløbetid 

 En obligations følsomhed overfor renten 

 Immuniseringshorisont 

Macaulay (1938) definerede et mål for en obligations gennemsnitlige restløbetid som han kaldte 

for varighed. Det mål definerede han som 

   
   

  
 
   

  
 

hvor    er nutidsværdien og   er den effektive rente. Den effektive rente er defineret som den 

rente, der opfylder, at nutidsværdien af obligationens fremtidige cash flows er lig kursen på 

markedet. Nutidsværdien for en obligation er defineret som 

             

 

   

 

Her er    obligationens cash flow på tid  . Ved at differentiere nutidsværdien og indsætte den i 

varighedsformlen får man 

   
           

  
 
         

 
   , hvor    

         

  
 

Varigheden kan her fortolkes som et vægtet gennemsnit af de enkelte betalingers løbetid.    er 

vægten af betalingen på tid   og jeg bemærker at summen af    er lig 1, og de kan derfor betegnes 

som sandsynligheder på det givne tidspunkt, og dermed bliver varigheden analog med den 

sandsynlighedsteoretiske middelværdi. Man kan derfor betragte varigheden som et udtryk for en 

obligations gennemsnitlige restløbetid.  

Varigheden er udover et udtryk for en obligations gennemsnitlige restløbetid, også elasticiteten af 

kursværdien ved en relativ ændring af den effektive rente. Denne fortolkning kom fra J.R. Hicks 

(1939). Denne rentefølsomhed er desuden beskrevet ved modificeret varighed, kronevarighed og 

Basis Point Value, som jeg vil beskrive kort. 

Den modificerede varighed defineres som 
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Modificeret varighed er et udtryk for den relative ændring i kursværdien på en obligation ved en 

absolut ændring i den effektive rente. Den modificerede varighed måler således den umiddelbare 

kursrisiko eller eksponering, som en investor er udsat for, direkte i forbindelse med udsvingene i 

den effektive rente.  

Et andet udtryk for rentefølsomhed er kronevarighed og det beskriver den absolutte ændring i 

kursværdien på en obligation ved en absolut ændring i den effektive rente på ét procentpoint. 

Kronevarigheden er defineret som 

          
  

   
 

 

   
 
   

  
 

Hvis man i stedet vil måle det i basispunkter benyttes et begreb, der hedder Basis Point Value 

(BPV). Det er den absolutte ændring i kursværdien ved en ændring i renten på et basispoint og er 

defineret som 

    
   

   
 

Den tredje definition af varighed blev beskrevet af Redington (1952), der viste at varighed kan 

fortolkes som en immuniseringshorisont. Der skal her tænkes på, at varighed er et risikomål, som 

beskriver en obligations kursrisiko, men den tager samtidig højde for dens geninvesteringsrisiko. 

Disse to faktorer er modsatrettede, en stigning i renterne vil få kurserne til at falde, mens 

forrentningen af geninvesteringen af de fremtidige betalinger vil ske til en højere rente. Det 

modsatte vil være tilfældet ved et fald i renterne, kurserne vil stige, mens geninvesteringen af de 

fremtidige betalinger vil ske til en lavere rente og dermed en lavere forrentning. Varighed kan 

derfor ses som et udtryk for, hvor lang tid der går før en ændring i renterne, og den efterfølgende 

ændring i kursen, vil være opvejet af ændringen i forrentningen af geninvesteringerne.  

Fra definitionen af varighed ses det at leddet 
   

  
 er hældningen på den lineære approksimation af 

en obligations ændring i kursværdi ved en ændring i den effektive rente. Hældningen på denne 

approksimation svarer til koefficienten på det første led i Taylor approksimationen. Dette forhold 

bliver approksimeret ved en ret linje, men det faktiske forhold er i virkeligheden konvekst. 

Varighedsimmuniseringsmodel 

Jeg vil i dette afsnit vise, hvordan man ved varighed kan foretage en immunisering, så aktivernes 

og forpligtelsernes rentefølsomhed er ens. Jeg vil derfor tage udgangspunkt i kronevarighed. 

Først vil jeg definere     som nutidsværdien på aktiv  ,    som den effektive rente på aktiv   og 

    som nutidsværdien af forpligtelsen. 

              
   

   ,               
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Som nævnt tidligere vil jeg tage udgangspunkt i kronevarighed og det definerer jeg for aktiv   som 

     . Tilsvarende er kronevarigheden på forpligtelsen      . For at finde nutidsværdien og 

kronevarigheden på en portefølje af aktiver er det derfor nødvendigt at gange med den nominelle 

beholdning    af aktiv  . En immuniseret portefølje må opfylde to betingelser, at nutidsværdien og 

kronevarigheden er ens for både aktiverne og forpligtelsen 

     

 

       

         

 

       

En immuniseret portefølje kan konstrueres på mange måder, afhængig af investeringsuniverset. 

Jeg ønsker derfor, at finde den optimale af disse. Det mest oplagte vil være at finde den portefølje, 

som giver det højeste afkast. Til dette kan der benyttes den effektive rente som afkastmål, selvom 

det bygger på en urealistisk antagelse om, at alle fremtidige investeringer kan foretages til denne 

rente. Jeg vil dog benytte den effektive rente som et udvælgelseskriterium blandt de mulige 

porteføljer. Den effektive rente kan tilnærmelsesvis skrives som (Dahl, Meeraus & Zenios 1993) 

  
               

            

 

Nævneren i formlen skal, som tidligere nævnt, være lig      . Det betyder, at maksimering af   er 

ækvivalent med maksimering af tælleren. Det betyder, at objektfunktionen i dette tilfælde er 

lineær, så jeg kan derfor opstille det lineære optimeringsproblem (Dahl, Meeraus & Zenios 1993) 

Max                 

s.t. 

     

 

       

         

 

       

     

     

For at denne immuniseringsstrategi holder, er der nogle antagelser, som skal overholdes. En af 

disse antagelser er forudsætningen om, at der kun sker et parallelt renteskift, og at det kun sker 

umiddelbart efter, at immuniseringen er sket. Der er dog ingen restriktion på skiftets størrelse, så 

det har ingen betydning, om det er et stort eller lille renteskift. Selve varighedsbetingelsen kan 
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forhindre heltalsløsninger og det kan betyde, at der ikke kan findes en optimal løsning. 

Heltalsbetingelsen betyder, at der kun kan købes et helt antal nominelle obligationer. Den sidste 

betingelse betyder, at pensionsselskabet ikke kan gå kort i obligationer. At gå kort betyder, at man 

som investor låner et aktiv og derpå sælger det. Man sælger altså aktiver, som man reelt set ikke 

ejer. På den måde håber investor, at aktivet på tilbageleveringstidspunktet er faldet i værdi, så 

man derved kan købe det tilbage til en lavere kurs, end den man i første omgang lånte til. 

En konsekvens af denne model vil blive, at man investerer i en såkaldt barbell portefølje. Den er 

kendetegnet ved, at bestå af værdipapirer med henholdsvis kort og lang tid til udløb. Dette 

skyldes, at modellens objektfunktion maksimeres ved at investere i porteføljer, hvor 

kronevarigheden på obligationerne ganget med den effektive rente er høj. Dette tilgodeser især 

lange obligationer. Derudover vil modellen også tilgodese korte obligationer, så kravet omkring 

aktivernes og forpligtelsernes kronevarighed skal være matchet er opfyldt. 

Der er dog nogle tydelige problemer med de antagelser som denne model bygger på. Det 

overordnede er antagelsen om, at der sker et parallelt renteskift. Hvis antagelsen skal holde, 

kræver det, at alle ændringer i renterne på hele rentekurven skal være perfekt korrelerede, hvilket 

er meget urealistisk. Godt nok kan en parallelforskydning af rentestrukturen fange en stor del af 

de faktisk ændringer i rentestrukturen, men der vil stadig være en del, som ikke kan forklares som 

for eksempel hældningen og krumningen på rentestrukturen. Empiriske undersøgelser viser, at 

man kan forklare omkring 95 % af rentekurven ved hjælp af disse tre faktorer4.  

En anden antagelse man også kan sætte spørgsmålstegn ved, er antagelsen om, at der kun 

indtræffer en forskydning af rentestrukturen og at denne indtræffer lige efter immuniseringen er 

foretaget.  

Typisk har et pensionsselskab flere forpligtelser, så derfor vil selskabet i teorien skulle immunisere 

hver forpligtelse med en aktivportefølje. Det vil dog ikke tjene noget formål i praksis. I stedet vil 

man kunne inddrage både varighed og konveksitet i sin approksimation ved immunisering af 

forpligtelsernes samlede rentefølsomhed. 

Efterhånden som tiden går, vil varigheden på aktiverne ændre sig. Det betyder, at forpligtelserne 

ikke nødvendigvis er immuniseret længere. Varigheden for aktiverne vil opleve ændringer, 

efterhånden som terminstidspunkter indtræffer eller forpligtelser forfalder. Det er derfor 

nødvendigt, at rebalancere porteføljen regelmæssigt. Rebalanceringen kan derfor i praksis typisk 

foregå efter forskellen i kronevarighederne på aktiverne og forpligtelserne, har overskredet en på 

forhånd fastsat tærskelværdi. 

Det kan dog være svært at få den samme rentefølsomhed på aktiverne som forpligtelserne. 

Pensionsselskabet kan derfor investere i derivater. Problemet er dog bare, at deres cash flows 

                                                      
4
 Finansiel Styring i Danmarks Nationalbank 2004.  
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afhænger af udviklingen i markedet og de må derfor betegnes som meget usikre, og man kan 

derfor ikke modellere dem deterministisk.  

3.1.2 Konveksitet 

Mange opfatter varigheden som et godt risikomål for en obligation. Små ændringer i den effektive 

rente kan godt approksimeres ved hjælp af varighedens lineære approksimation. I forbindelse med 

styring af større porteføljer og afdækning af risici, kan der være grund til at stræbe efter større 

præcision i risikomålingen. Da varigheden som sagt svarer til koefficienten på det første led i 

Taylor approksimationen af kursværdien som en funktion af den effektive rente, så svarer 

konveksiteten til koefficienten på det andet led. Ved at inddrage konveksiteten opnås dermed en 

bedre approksimation, da man samtidig tager højde for kurvens krumning. Konveksitet er 

defineret som 

  
    

   
 
      

  
 

Ved at differentiere nutidsværdien to gange og indsætte i definitionen, kommer man frem til en 

formel der minder meget om varigheden 

   
                    

  
 
              

 
   , hvor    

         

  
 

I Figur 3 er det illustreret, hvordan den kvadratiske approksimation, varighed og konveksitet, er 

væsentlig bedre end den lineære varigheds approksimation.  

Figur 3 (Christensen 2005) 
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Det ses, at varighed altid vil undervurdere ændringen i obligationens kursværdi som følge af en 

ændring i renten. Konveksiteten er altid positiv for obligationer og ved at inddrage konveksiteten i 

approksimationen ses det ved, at et fald i renten undervurderer konveksiteten kursen, mens den 

overvurderer kursen ved en rentestigning. Konveksitet fortolkes som et mål for varighedens 

følsomhed overfor ændringer i den effektive rente. For en given varighed, bestemmer 

konveksiteten således den tidsmæssige spredning af cash flowet omkring varigheden. Det ses ved 

at betragte det centrale andetmoment    af cash flowet (Jensen 2005) 

            
 

   

          

Dette mål for spredningen viser sig, at udtrykke varighedens følsomhed med hensyn til relative 

ændringer i faktoren     

  

  
             

3.1.3 Key rate duration 

Jeg har tidligere vist, hvordan varighed som renterisikomål, ikke er helt fyldestgørende. Der findes 

et mål, som er en videreudvikling af varighed, nemlig key rate duration. Formålet med key rate 

duration, eller deltavektor er, at man kan specificere sin renterisiko som eksponeringer overfor 

skift i valgte punkter på rentekurven. Key rate duration begrænser sig, i modsætning til varighed, 

ikke til parallelle skift i rentestrukturen og samtidig antages det ikke, at rentestrukturen skal være 

flad. Jeg vil i det kommende afsnit foretage en analyse af begrebet key rate duration, hvorefter jeg 

vil benytte det i forbindelse med immunisering. Afsnittet er inspireret af Ho (1992). 

Key rates 

Jeg vil først gennemgå begrebet key rates, inden jeg bevæger mig over i key rate duration. Jeg 

definerer    til at være den nuværende nulkuponrente til tid   og   
  til at være den nye 

nulkuponrente til tid  . Forskellen mellem disse til tid  , definerer jeg som    . Med denne 

definition kan jeg nu beskrive ændringer i alle nulkuponrenter ud fra denne formel 

      
     

Key rate duration går ud på, at der vælges et antal key rates på rentekurven med forskellige 

løbetider, som skal være tilstrækkeligt dækkende for rentekurven. Løbetiden for den  ’te key rate 

defineres som   . Skiftet i rentekurven til tid   kan derfor approksimeres ved     
 ved hjælp af 

lineær interpolation mellem skiftet i de to key rates, som ligger omkring punktet. Lineær 

interpolation bliver dermed brugt til at modellere skiftet i rentestrukturen, og ikke selve 

rentestrukturen. Den lineære sammenhæng er illustreret i Figur 4. 
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Figur 4 

Sker der en ændring i én key rate, vil det påvirke rentekurven indenfor spændet af denne key rate. 

Det vil med andre ord sige, at sker der en ændring for den  ’te key rate, vil det påvirke den    ’te 

key rate samt den    ’te key rate. For en nulkuponobligation med en løbetid på   år, vil 

kursfølsomheden kun blive påvirket af de ændringer, som skyldes en ændring i de 

omkringliggende key rates med løbetid    og     .  

Man kan definere en såkaldt vægt,    
   , et skift den  ’te key rate får på et vilkårligt tidspunkt,  , 

på rentekurven. Denne vægt kan skrives som 

   
    

 
 
 

 
 

 
      

       

 
      

         

      
       

 
 

         

      

  

Det ses at den vægt som    
    får, bliver mindre, jo længere væk   tidsmæssigt ligger fra den  ’te 

key rate. Det vil med andre ord sige, at man kan approksimere     ved hjælp af en stykvis lineær 

funktion, hvor ændringen i rentestrukturen beskrives ved en linearkombination af skift i de 

udvalgte key rates.  

Der er som sådan ikke nogle begrænsninger på antallet af valgte key rates. Man skal dog huske på 

det ekstra arbejde, som ligger i, at tilføre en ekstra key rate, mod det udbytte man får ud af det. 

Man bør også tage højde for krumningen på kurven, så de steder den krummer meget, bør der 

være flere key rates end på et forholdsvis fladt stykke. Pensionsselskabet bør derfor vælge sine 

key rates, så de er repræsentative for de steder på rentekurven, hvor de er mest eksponerede 

overfor ændringer.  
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Immuniseringsmodel 

For pensionsselskabets forpligtelser kan key rate duration benyttes til at bestemme hver enkelt 

forpligtelses respektive eksponering overfor skift i de valgte key rates. Denne eksponering kan 

udregnes på samme måde som med porteføljerne fra eksemplet. 

Når man har fundet ændringerne i forpligtelsernes nutidsværdi for alle de valgte key rates, har 

man dermed et samlet billede af forpligtelsernes key rate duration profil, som viser eksponeringen 

overfor skift i de valgte key rates. Man kan derefter sammensætte en portefølje af aktiver, som 

har den samme key rate duration profil som forpligtelserne. Det kan udtrykkes ved 

     

       

  

Her står      

  og      

  for ændringen i nutidsværdien af henholdsvis aktiverne og forpligtelserne 

ved en ændring i den   ’te key rate. Immuniseringen består dermed i, at aktiverne og 

forpligtelserne har den samme eksponering overfor skift i de valgte key rates.  

Key rate duration tager i modsætning til varighed højde for, at der forekommer ikke-parallelle skift 

i rentestrukturen i sin immunisering. Dermed kan ethvert skifte i rentestrukturen nemlig 

modelleres ved hjælp af key rate duration. 

En ulempe ved key rate duration er, at de valgte key rates så vidt muligt skal kunne beskrive 

rentestrukturen samt de fremtidige skift, der vil forekomme. De valgte key rates skal være 

relateret til eksponeringen for både aktiverne og forpligtelserne, da ændringer i de valgte key 

rates bliver beskrevet ved hjælp af en stykvis lineær funktion. 

3.2 Cash flow matching 

Cash flow matching er en metode til at finde en portefølje af aktiver, hvis cash flow matcher 

pensionsselskabets forpligtelser. Konceptet er relativt simpelt. Det som kendertegner cash flow 

matching er, at der benyttes en buy-and-hold strategi, hvor en rebalancering ikke er nødvendig 

hele tiden, selvom rentestrukturen ændrer sig.  

Renteændringer er som tidligere nævnt en stor trussel mod pensionsselskaberne. Ved et rentefald 

gælder, at forrentningen af geninvesteringerne og de nye bidrag vil falde, samtidig med at 

nutidsværdierne på aktiverne og forpligtelserne vil stige. En rentestigning har som sådan ikke den 

store betydning, da afkastet på obligationerne kan dække grundlagsrenterne. Typisk er varigheden 

på aktiverne kortere end varigheden på forpligtelserne, så faldet i nutidsværdien på aktiverne vil 

være mindre end faldet i forpligtelsernes nutidsværdi. 

I forhold til immunisering er der flere ting, som er anderledes. Rebalancering af porteføljen er ikke 

nødvendig, selvom der sker renteændringer, da det er obligationernes cash flow, der er det 

essentielle. I cash flow matching inddrages automatisk multiple forpligtelser. Det er netop hele 

pointen med cash flow matching, at der er en samling forpligtelser, som skal matches af et 
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fornuftigt valg af aktiver. Pensionsselskabet vil dog i praksis ikke forsøge at matche hver enkelt 

forpligtelse eksakt, da det vil være umuligt, men i stedet benytte cash flow matching som et 

redskab til at sikre sig, at de snarligt forfaldne forpligtelser kan udbetales. 

Jeg vil i det følgende analysere forskellige cash flow matching modeller, som hver især har deres 

egen unikke måde at inddrage låne- og investeringsaspektet på.  

Først vil jeg opstille og analysere den helt klassiske cash flow matching model. Efterfølgende vil jeg 

opstille og analysere udvidelser af denne, hvor det vil være muligt at have både lån og udlån med 

samt en inddragelse af renten. 

3.2.1 Klassisk model 

Den klassiske model er meget intuitiv og den fungerer derfor som en god introduktion til begrebet 

cash flow matching. Den er dog meget restriktiv i dens setup, da forpligtelsernes cash flow som 

minimum skal modsvares af obligationernes. Hvis der findes en løsning, er det dog ikke sikkert den 

er ideel for pensionsselskabet. Den klassiske model er givet som 

Min          

s.t. 

            
   

      

Her er     prisen pr. enhed af den  ’te obligation,    er nominelle enheder af den  ’te obligation, 

    er cash flowet for den  ’te obligation på tidspunkt   og   
  er forpligtelsen på tidspunkt  . 

For de fleste cash flow modeller gælder, at de minimerer porteføljens anskaffelsespris. Den første 

bibetingelse sikrer, at aktivernes cash flow som minimum kan modsvare forpligtelsernes. Den 

anden bibetingelse, sikrer at antallet af nominelle enheder af det købte aktiv, ikke er negativt. 

Problemet med denne model er, at man begrænser sig til kun at investere i obligationer, som har 

betalinger på de dage, hvor forpligtelserne forfalder. Et andet problem er også, at det i praksis 

måske ikke er muligt at investere i fordringer, som har betalinger på samme tidspunkter som 

forpligtelserne. For at overkomme denne hindring, vil de kommende modeller introducere 

investerings- og lånesatser, som vil muliggøre, at investere i obligationer som ikke har cash flow, 

der falder sammen med forpligtelsernes. På den måde vil cash flows som falder før forpligtelsen, 

kunne reinvesteres til investeringsrenten. Modsat vil der kunne lånes til lånerenten, såfremt en 

forpligtelse falder før et cash flow. 

3.2.2 Investerings- og lånemodel 

Denne model vil udvide den klassiske cash flow matching model med muligheden for at investere 

og låne, hvis cash flowet fra aktiverne falder henholdsvis før og efter forpligtelsen. Det betyder, at 
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modellen ikke er nær så restriktiv som den klassiske model og den giver samtidig 

pensionsselskabet svar på, hvor meget de kan henholdsvis investere og låne i hver periode. 

Modellen er inspireret af Bjarne G. Sørensen (1992). 

Den nye notation, som vil blive benyttet i afsnittet er 

    Udlånte beløb på tidspunkt   

    Lånte beløb på tidspunkt   

    Udlånsrenten mellem tidspunkt     og tidspunkt   

    Lånerenten mellem tidspunkt     og tidspunkt   

    Mængden af tidspunkter, hvor forpligtelserne forfalder til betaling 

    Mængden af tidspunkter, hvor obligationernes cash flows modtages 

Modellens objektfunktion forsøger at minimere den samlede betaling, som foregår på 

analysetidspunktet,   = 0, ved at inddrage den samlede pris på obligationsinvesteringerne udover 

de lån og udlån, som måtte være optaget på tidspunkt 0. 

Min                

s.t. 

                              ,          

                                       ,          

      

         

         

Den første bibetingelse sikrer, at kontantbeholdningen som minimum er stor nok til at 

imødekomme forpligtelserne. Det positive cash flow kommer fra det lånte beløb i indeværende 

periode samt det udlånte beløb fra forrige periode plus renteindtægten. Det negative cash flow 

består så af det udlånte beløb i indeværende periode samt det lånte beløb fra forrige periode plus 

renteomkostningerne. 

Den næste bibetingelse sikrer, at obligationernes netto cash flow, korrigeret med ind- og udlån, 

ikke er negativt. Ellers er denne bibetingelse næsten identisk med den forrige med henblik på, 

hvad som bidrager henholdsvis positivt og negativt med cash flows.  
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Den tredje bibetingelse sikrer, at der ikke kan gås kort i obligationerne. De sidste to betingelser 

sikrer, at lån og udlån ikke er negative og at der ikke er hverken lån eller udlån efter den sidste 

periode. 

Denne cash flow matching model er en del mere realistisk end den klassiske model, da den er 

mindre restriktiv og dens forudsætninger er mere i tråd med virkeligheden. Dog kan der i den 

optimale løsning godt opstå en skæv fordeling mellem de udlånte og de lånte beløb. Hvis 

pensionsselskabet på et tidspunkt har mere lån end udlån og renten stiger, bliver dette et 

problem, da det vil blive dyrere at optage lån. Har selskabet mere udlån end lån og renten falder, 

vil dette også skabe problemer. Ved at inddrage disse renter, har pensionsselskabet dermed øget 

sin renterisiko. 

Denne renterisiko kan der imidlertid kompenseres for ved at indføre en betingelse omkring 

symmetric cash matching. På den måde kan der skabes en portefølje, som ikke bliver påvirket af 

ændringer i renten, da en ændring vil påvirke ligeligt på både ind- og udlån. En betingelse, som vil 

sikre, at der til ethvert tidspunkt vil opstå symmetri mellem ind- og udgående cash flows. 

Modellen vil derfor se således ud (Fabozzi, Tong & Zhu 1990) 

Min          

s.t. 

            
   

                                 

      

I denne model er      defineret som obligation  ’s cash flow på tidspunkt     , som har til formål 

at dække forpligtelsen på tidspunkt  . På samme måde er      obligation  ’s cash flow på tidspunkt 

    , som også skal dække forpligtelsen på tidspunkt  .  

En anden metode til at mindske eller eliminerer renterisikoen på er, at lade udlånsrenten være 

forholdsvis lav og lånerenten være forholdsvis høj, således at lån og udlån begrænses mest muligt. 

Cash flow matching modeller er mere restriktive for et pensionsselskab, da disse modeller matcher 

selve forpligtelsen og ikke rentefølsomheden, som det var tilfældet med immuniseringsmodeller. 

Dermed gør disse modeller ingen antagelser omkring rentestrukturen og ændringer i denne. Den 

eneste væsentlige antagelse, som bliver gjort er forpligtelsernes størrelse og hvornår de forfalder. 

Fordelen ved cash flow modeller er, at de har en simpel tilgang og at de er meget realistiske på 

kort sigt til at imødekomme forpligtelser. De er desuden beregnet til at medtage multiple 

forpligtelser, uden at der løbende skal foretages rebalanceringer. En anden fordel er også den lave 
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risiko, der er forbundet med en cash flow matchet portefølje, da pensionsselskaberne er så godt 

som sikre på at forpligtelserne kan betales. Rentefølsomheden vil også være meget lav, da 

forpligtelsernes cash flow netop modsvares af obligationernes cash flow. 

Ulempen ved cash flow matching modeller hæfter sig netop ved den lave risiko. Det kan være 

svært at opnå de høje afkast, da målet med en cash flow matchet portefølje er at kunne dække 

forpligtelserne. En anden ulempe er hvis renteniveauet er meget lavt, så grundlagsrenterne ikke 

kan dækkes af afkastet på obligationer alene, og pensionsselskabet dermed må investere i mere 

risikofyldte aktiver og påtage sig andre risici. 

3.3 Konklusion 

Jeg har i dette kapitel beskæftiget mig med flere forskellige immuniserings og cash flow matching 

modeller, som er de grundlæggende modeller indenfor deterministisk optimering. 

Det er dermed lykkedes, at skabe flere forskellige modeller, som på hver deres måde kan 

imødekomme en eller flere forpligtelser. Disse modeller har dog alle det samme udgangspunkt, 

nemlig en reduktion eller eliminering af renterisikoen. Da modellerne kun fokuserer på 

renterisikoen, tages der ikke højde for andre typer risici, som for eksempel valuta- og kreditrisiko. 

Hvis disse risici skal medtages, må de derfor blive håndteret hver for sig. 

Den store sammenhæng mellem de to typer af modeller er, at der kun bliver benyttet obligationer 

i porteføljen. Det har sin styrke ved, at deres cash flow er kendte og er dermed lette at modellere. 

Problemet er bare, at pensionsselskabernes aktiver ikke kun består af obligationer. Hvis 

pensionsselskabet skulle immunisere eller cash flow matche deres forpligtelser, ville de dermed 

have en aktivportefølje, der næsten kun bestod af obligationer og det vil ikke være optimalt på 

lang sigt for pensionsopsparerne. For at foretage en grundig ALM analyse vil selskabet derfor være 

nødsaget til, at supplere de deterministiske modeller med andre typer af modeller, som kan 

modellere de øvrige aktivklasser. 

Den væsentligste forskel mellem de to typer af modeller er, at immuniseringsmodellerne matcher 

nogle særlige egenskaber, mens cash flow matching modellerne matcher selve betalingerne. Da 

immuniseringsmodellerne er knap så restriktive som cash flow matching modellerne, giver de 

derfor bedre mulighed for at optimere afkastet med en øget risiko. De giver desuden 

pensionsselskabet mulighed for kun at foretage en delvis immunisering af forpligtelserne. På kort 

sigt har cash flow matching sin helt klare styrke, men på mellemlang og lang sigt er 

immuniseringsmodellerne mest velegnede. 

Fordelene ved disse modeller er, at de giver god mulighed for at håndtere den komplekse 

indvirkning som rentestrukturen og dens udvikling har på de renteafhængige aktiver samt 

forpligtelserne. En anden styrke ved modellerne er, at de er meget intuitive og har et forholdsvis 

nemt setup, som gør at de er nemme at håndtere.  
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En af ulemperne ved disse modeller er, at de er meget statiske og dermed ikke formår at 

modellere dynamikken på lang sigt, da ALM ikke kun handler om risikostyring og minimering af 

risiko, men i ligeså høj grad om at generere så stort afkast som muligt. Derfor er det meget 

uhensigtsmæssigt, at de deterministiske modeller kun fokuserer på renterisikoen og 

begrænsninger af valget af aktiver, og på den baggrund kan modellerne derfor nemt gå hen og 

blive så restriktive, at de ikke står mål med pensionsopsparerne og pensionsselskabernes 

interesser. 
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4 Deterministisk simulering 

I dette afsnit vil jeg analysere modeller indenfor deterministisk simulering. Jeg vil gennemgå det 

meget aktuelle Solvens II, samt den standardmodel som pensionsselskabet skal benytte for at 

beregne solvenskravet. Udover denne standardmodel er der desuden lagt op til en intern model, 

som pensionsselskaberne kan implementere for at beregne solvenskravet. Jeg vil til sidst i kapitlet 

lave et eksempel på en beregning af solvenskravet med de specifikationer, som er angivet for 

standardmodellen i den seneste kalibreringsrapport, QIS5 5. De modeller, der tænkes på når man 

taler om deterministisk simulering, er primært modeller, som er baseret på her-og-nu-, udviklings- 

og what-if scenarier. Netop derfor er Value-at-Risk et meget benyttet risikomål i forbindelse med 

deterministisk simulering og det spiller derfor også en stor rolle i dette kapitel. 

4.1 Solvens II 

Denne type af modeller blev i særdeleshed interessante herhjemme, da Finanstilsynet i 2001 

indførte stresstests, som i daglig tale omtales trafiklys. Der vil dog være skærpede krav i Solvens II i 

forhold til Finanstilsynets trafiklys. De skærpede krav skyldes ikke mindst den finansielle krise, vi 

oplevede i forbindelse med krakket af Lehman Brothers i efteråret 2008.  

Solvens II har til formål at erstatte de nuværende regler for solvens, med henblik på at skabe et 

risikobaseret solvenssystem for europæiske forsikrings- og pensionsselskaber. Solvens II skal efter 

planen sættes i værk i 2012. Formålet med Solvens II er overordnet at (CEIOPS 2010) 

 Beskytte forsikringstagerne 

 Solvenskravet skal afspejle risikoen 

 Sikre en bedre kapitalallokering og kapitalanvendelse 

 Harmonisering af reglerne 

Opbygningen af Solvens II minder meget om Basel II reglerne, som er kendt fra finans- og 

banksektoren. Den generelle holdning er, at alle forhold, kvantitative som kvalitative, skal indgå i 

modellen. Solvens II reglerne er også opbygget som tre indbyrdes afhængige søjler, som alle er 

med til at definere det samlede solvenssytem. Det er illustreret i Tabel 1. 

  

                                                      
5
 Quantitative Impact Studies 
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Søjle 1 – Kvantitative krav Søjle 2 – Kvalitative krav Søjle 3 – Tilsynsmæssig 
rapportering og oplysningskrav 

Aktiver og passiver til 
markedsværdi 

Solvenskrav – SCR 
Minimumskapital - MCR 

Investeringer 

Tilsynsstandarder 
Stress test 

Risikostyring 
Interne kontroller 

Kapitalkrav - skønsmæssigt 

Regnskabsregler 
Offentliggørelse 
Markedsdisciplin 

 

Tabel 1 (CEIOPS
6
 2010) 

Søjle 1 – Kvantitative krav 

De kvantitative krav til et pensionsselskab omfatter forhold som værdiansættelsesstandarder for 

hensættelserne, opgørelse af kapitalkrav samt regler for investering af aktiverne. Et af de centrale 

punkter i Solvens II er opgørelse af aktiver og passiver til markedsværdi for at give en mere 

retvisende balance og dermed et mere reelt grundlag at basere risikostyringen på. Det er dog ikke 

så meget på aktivsiden problemet med markedsværdier ligger, det er mere hvad angår 

forpligtelserne. Det kan være svært at opgøre hensættelserne til markedspriser, selvom vi dog i 

Danmark har gjort det i en årrække, har der andre steder i Europa været en tendens til at ville 

opgøre i kostpriser. 

Et andet centralt emne er opgørelse af kapitalkrav. Kapitalkravet er opdelt i to niveauer, 

henholdsvis solvenskrav (SCR) og minimumskapital (MCR), hvor det helt primære mål vil være SCR. 

Beregningen af kapitalkravet skal indeholde alle de væsentlige kvantificerbare risici. Der er lagt op 

til at pensionsselskabet kan vælge, om de vil anvende en standardmodel til at opgøre deres 

solvenskrav, eller om de vil modellere en intern model, der er tilpasset det enkelte 

pensionsselskab. MCR vil være det lavest mulige acceptable niveau for kapitalberedskabet i et 

pensionsselskab. Dette bundniveau for kapitalberedskabet sikrer, at der kan foretages et indgreb, 

mens der stadig er tilstrækkelige aktiver til at dække de forventede fremtidige pensioner. 

Samspillet mellem SCR og MCR består i, at der for tilsynsmyndighederne skal være en 

indgrebsmulighed, der gradvist skal indskærpes i form af en såkaldt ”ladder of intervention”. 

Grænserne for solvens- og minimumskapitalkravet er dog ikke fastlagt endnu, men der lægges op 

til lempeligere krav for solvenskravet for de pensionsselskaber, der udvikler en intern model i 

forhold til at benytte standardmodellen. 

Det sidste element i kvantitative krav omhandler regler for investeringer. Disse regler betyder, at 

pensionsselskaberne skal investere med henblik på at varetage pensionsopsparernes interesser 

bedst muligt, og samtidig kunne imødekomme sine forpligtelser. Derudover skal selskaberne 

investere påpasseligt i forhold til finansielle risici. Det sker blandt andet gennem diversifikation. 

Det er dog ikke meningen, at Solvens II-reglerne skal have deciderede kvantitative begrænsninger. 

Solvenskravet giver dermed pensionsselskaberne incitament til at foretage investeringer, som 

passer til deres finansielle styrke, da solvenskravet tager højde for spredningen på aktivklasser, og 

således også tager højde for diversifikationsgevinster.  

                                                      
6
 Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors 
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Søjle 2 – Kvalitative krav 

Søjle 2 beskriver tilsynsmyndighedernes rolle, og stiller kvalitative krav til forretningsgange, 

risikoovervågningsprocedurer og interne kontroller, og tager højde for en række krav, som ikke er 

indeholdt i søjle 1. Søjle 2 har til hensigt at harmonisere tilsynet på tværs af lande og i forhold til 

den resterende finansielle sektor. Den fremtidige regulering ifølge Solvens II skal ikke kun sikre, at 

der er tilstrækkelig kapital til at imødekomme selskabernes kvantitative krav fra søjle 1, men også 

tilskynde at selskaberne selv udvikler egne kontroller og risikostyringen bliver en del af 

administrationen. Ifølge Solvens II forventes det, at selskaberne selv skal foretage vurderinger af 

den risiko de er udsat for og af deres kapitalbehov. Hvis der bliver anvendt en intern model til 

beregning af SCR, skal selskabet løbende foretage en vurdering af de valgte forudsætninger. For at 

der kan benyttes en intern model skal den løbende vurderes og kvalitetssikres af finanstilsynet. På 

den måde er det en tosidet proces, der består af en intern vurderingsproces og et tilsynsværktøj 

for tilsynsmyndighederne.  

Søjle 3 – Tilsynsmæssig rapportering og oplysningskrav 

Søjle 3 vedrører regnskabsregler og oplysning til myndighederne, samt offentlighed. Det har til 

formål at øge markedsdisciplinen og konkurrencen. Denne tilsynsmæssige rapportering skal 

således indeholde forskellige former for nøgleinformation, som er relevant for nøjagtigheden af 

selskabernes kapitalstyring. Nøgleinformationer, der skal være i overensstemmelse med 

internationale regnskabsstandarder, handler blandt andet om værdiansættelse af aktiverne og 

forpligtelserne. 

EU proceduren 

Solvens II projektets design og implementering, er afhængig af at der er sammenhæng i 

udviklingen. Det sker ved hjælp af en såkaldt Lamfalussyproces. Processen er opdelt i fire niveauer, 

hvor der i niveau et blev udarbejdet et rammedirektiv. Europakomissionen, der fremlægger de 

europæiske love med rådgivning fra CEIOPS, udarbejdede det indledende rammedirektiv for 

Solvens II. Dette direktiv blev derefter godkendt af Europaparlamentet og Europarådet. Efter at 

direktivet var blevet godkendt, trådte niveau to i kraft. Der blev nedsat en komite af nationale 

økonomi- eller finansministre, som udarbejdede en plan for implementeringen af 

rammedirektivet. 

Den daglige overvågning af pensionsselskaber skal foretages af de nationale finanstilsyn, som kan 

udforme de nationale regler for tilpasning til standarderne udformet i niveau et og to med hjælp 

fra CEIOPS. På nuværende tidspunkt er vi fortsat på niveau tre i processen. CEIOPS har netop 

udsendt den femte og sidste af QIS-kalibreringsrapporter. Dermed er de sidste 

konsekvensberegninger i gang og forventes færdige med udgangen af 2010. Disse rapporter har til 

formål at undersøge effekten af Solvens II på selskabsniveau. QIS-rapporterne gennemføres ved at 

selskaberne indberetter konsekvensberegninger med udgangspunkt i den strukturerede 

standardmodel.  
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4.2 Kapitalkrav 

Jeg vil i dette afsnit analysere den model, som i forbindelse med beregningen af solvenskravet i 

Solvens II er angivet som en standardmodel. Modellen er, som navnet antyder, en model som ikke 

er tilpasset, hverken de enkelte landes karakteristika eller de enkelte pensionsselskaber. Derfor vil 

jeg også analysere de interne modellers indvirkning på kapitalkravet. 

4.2.1 Standardmodel 

I forbindelse med beregningen af solvenskravet er der defineret en standardmodel som 

pensionsselskabet kan benytte sig af. Som navnet antyder, så er det en standardmodel og derfor 

er den naturligvis ikke tilpasset det enkelte pensionsselskab, men vil på sin vis være et ”europæisk 

gennemsnit”. Det er meget tydeligt, at vi nu bevæger os over i et risikobaseret tilsyn, end de 

gældende solvensregler, hvor kapitalkravet bliver fastsat med udgangspunkt i hensættelsernes 

størrelse som for pensionsselskaber udgør 4 % af hensættelserne7. Solvenskravet til et 

pensionsselskab afhænger ikke af den garanti for de fremtidige ydelser, der er udstedt. 

Solvenskravet er det samme, uanset om der er udstedt garantier baseret på en grundlagsrente på 

en eller fire procent. 

Der er nogle nøglefaktorer, som er essentielle for beregningen af solvenskravet 

 Risikomål: Value-at-Risk (VaR) 

 Tidshorisont: En etårs periode for alle positionstyper 

 Konfidensniveau: 99,5 %  

 Risikotyper: Markedsrisiko, forsikringsrisiko, kreditrisiko samt operationel risiko. 

 Mark-to-market 

Beregningen af solvenskravet er opbygget efter en række moduler. Disse moduler er angivet i 

Figur 5. 

                                                      
7
 Lov om finansiel virksomhed, § 126, stk. 2. 
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Figur 5 (CEIOPS 2010) 

 
Standardmodellen opdeler solvenskravet i tre overordnede kategorier; basisrisiko, operationel 

risiko og et justeringsled. Justeringsleddet er for risikoabsorberende effekter af tekniske 

hensættelser og udskydning af skatter.  

                   

Basisrisiko indeholder fem typer risiko; ikke-livsforsikrings-, markeds-, helbreds-, kredit- og 

livsforsikringsrisiko. Indenfor blandt andet markedsrisiko er der yderligere opdelinger som for 

eksempel med aktie-, rente-, valuta- og ejendomsrisiko. Jeg vil kun beskæftige mig med 

markedsrisiko og der vil indgå aktie-, rente-, valuta- og ejendomsrisiko i beregningen af 

solvenskravet til sidst i kapitlet.  

For beregning af solvenskravet i markedsrisiko skal pensionsselskabet kunne modstå forskellige 

stresstests. Grænserne for disse stresstests bliver fastlagt i forbindelse med udarbejdelsen af QIS 

5, hvor det er målet at alle selskaber, som i fremtiden vil skulle følge reglerne i Solvens II, deltager 

med beregninger og konklusioner. Der har været en løbende dialog mellem CEIOPS og de 

forskellige medlemslande for at tilpasse de forskellige krav og regler til pensionsselskaberne, så 

der opnås en bedre harmonisering landene imellem.  

Der er en vis skærpelse fra QIS 4 til QIS 5, som blandt andet har gjort, at SAMPENSION ikke kan 

leve op til sine garantier for pensionsopsparerne. Derfor har SAMPENSION set sig nødsaget til, at 

afskaffe ydelsesgarantierne og komme med en hensigtserklæring, så selskabet stadig kan leve op 
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til kapitalkravene gældende fra 1.1.20118. Selskabet har nu fået grønt lys fra Finanstilsynet og de 

afventer nu det finansielle virksomhedsråd, som skal komme med den endelige afgørelse. Hvorvidt 

der følger andre pensionsselskaber med, må fremtiden vise. Det kommer helt an på den 

konstruktion og det aftalegrundlag, der er i de enkelte pensionsselskaber, men der er ingen tvivl 

om, at der vil være skærpede krav til pensionsselskaberne med de nye Solvens II-regler. Politikerne 

er naturligt meget urolige for, at nogle pensionsselskaber ikke kan leve op til de skærpede 

kapitalkrav. Det hænger blandt andet sammen med, at pensionsselskaberne er blandt de største 

investorer og der ligger mange mia. i pensionssektoren. Hvis en relativ stor del af 

pensionsselskaberne ikke kan leve op til deres forpligtelser, kan det få meget alvorlige 

konsekvenser for økonomien. Danske pensionsselskaber er desuden ekstra hårdt ramt i forhold til 

deres europæiske kolleger. Det skyldes, at danske pensionsselskaber lovgivnings- og 

tilsynsmæssigt bliver anset som værende forsikringsselskaber, hvor pensionsselskaber i udlandet 

typisk har en særskilt status. Derfor skal de danske pensionsselskaber også opfylde de nye skrappe 

krav om ekstra kapital på linje med de danske forsikringsselskaber. 

Standardmodellen tager således udgangspunkt i en VaR-model, men beregnes ikke ud fra 

sandsynlighedsfordelinger, men i stedet ud fra de prædefinerede stresstests, der fastlægger et 

minimum for, hvilke scenarier et selskab skal kunne klare. Det er defineret som en 200 års 

begivenhed. Der vil indenfor de enkelte komponenter i markedsrisiko være forskellige stød som 

pensionsselskabet skal være i stand til at kunne modstå. Udover disse stød vil der desuden være 

korrelationer, som også spiller ind i beregningen af kapitalkravet. 

4.2.2 Value-at-Risk 

Inden jeg går videre med kapitalkrav og interne modeller, vil jeg her give en gennemgang af 

risikomålet VaR, som er angivet til standardmodellen for beregningen af solvenskravet. Jeg vil i 

den sammenhæng gøre rede for de antagelser, som ligger bag risikomålet VaR.  

VaR er et risikostyringsværktøj, som dækker over en beløbsmæssig størrelse af risiko. VaR er 

defineret som et sandsynlighedsbaseret risikomål, der angiver størrelsen af det maksimale tab på 

en portefølje indenfor en given tidshorisont, med en given sandsynlighed. Et eksempel på VaR 

kunne være en portefølje, hvor der med 95 % sandsynlighed maksimalt kan tabes 100 mio. kr. over 

en 15-dags tidshorisont. VaR kan anvendes både til beregning af kapitalkrav, sammenligning af 

risiko på tværs af aktiver og porteføljer samt til performanceevaluering. En yderligere fordel er, at 

man kan benytte VaR på tværs af risikotyper, således at man på et ensartet grundlag kan 

sammenligne mål for eksempelvis aktie- og renterisiko. Det betyder samtidig, at et samlet mål for 

pensionsselskabet kan findes, når der på tværs af risikoklasser er brugt VaR.  

VaR kvantificerer således risikoen på porteføljen ved et fastsat konfidensniveau, sammenkædet til 

et enkelt kvantitativt risikomål for alle aktiver. Overskueligheden i at risikoen er samlet i et enkelt 

                                                      
8
 Morgenavisen Jyllandsposten, 26-05-2010, ”Pensionsgigant presset i knæ”. 
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risikomål, er en af årsagerne til at VaR har opnået så stor udbredelse. VaR er således det primære 

værktøj til estimering af markedsrisici i Basel II, hvorfor det derfor er oplagt at bruge i Solvens II. 

Essentielt for VaR er porteføljetilgangen vedrørende diversifikation en metode, der er standard i 

moderne porteføljeteori. 

VaR er et stokastisk risikomål, da det er baseret på en antagelse om fordelingen af det forventede 

afkast. Desuden er det sandsynlighedsbaseret, da der anvendes et konfidensniveau til at beskrive 

risikomålets udfald. Det er derfor afgørende, hvilken metode der anvendes til beregning af VaR, 

baseret på valget af især konfidensniveau og tidshorisont. VaR kan derfor defineres som (Jorion 

2007) 

             

hvor   er tabet og   er konfidensniveauet. 

Måden man beregner VaR på er forholdsvis simpelt. Jeg vil nu vise et lille eksempel på, hvordan 

man kan beregne VaR. Jeg vil måle VaR for en portefølje med en værdi på 100 mio. kr. over en 15-

dags periode på et 95 % niveau. For at beregne VaR skal man igennem disse trin 

 Markedsværdien for porteføljen – 100 mio. 

 Måle risikofaktoren ( ) – 20 % 

 Tidshorisont – 15 dage 

 Konfidensniveau – 95 % 

Hvis jeg antager en standardnormalfordeling med et konfidensniveau på 99 %, fås faktoren 1,64. 

Tidshorisonten korrigeret for bankdage, bliver derfor          . Jeg har antaget at 

standardafvigelsen     er 20 %. Beregningen af VaR er dermed klar 

                                         

Det vil med andre ord sige, at der med 95 % sandsynlighed maksimalt vil indtræffe et tab på 8 mio. 

kr. over en 15-dags periode. Det betyder omvendt, at der er 5 % sandsynlighed for et tab, der er 

større end 8 mio. kr.. Hvor stort tabet vil være, siger VaR dog ikke noget om. Der kan man med 

fordel benytte sig af Tail-VaR, som angiver, hvor meget man taber, givet at man overskrider VaR. 

Jeg har i dette eksempel antaget, at afkast er normalfordelte. Det vil sige, at fordelingen kan 

beskrives ved hjælp af de første to momenter, middelværdi ( ) og varians (  ). De sidste to 

momenter i normalfordelingen, skævhed og kurtosis, er ikke relevante i denne sammenhæng. De 

måler henholdsvis skævheden og topstejlheden.  
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4.2.3 Interne modeller 

Som jeg tidligere har nævnt kan pensionsselskabet vælge, at implementere en intern model i 

stedet for at benytte standardmodellen til beregningen af kapitalkravene. Der er dog både fordele 

og ulemper ved, at implementere en intern model. 

Den største fordel er helt klart forventningen om, at kapitalkravet vil være lavere ved en intern 

model. Det skyldes, at standardmodellen ikke er tilpasset det enkelte pensionsselskab, hvorfor den 

tillægger en højere risiko for ikke at undervurdere denne. En intern model tvinger desuden 

pensionsselskabet til i langt højere grad, at tage stilling til alle dens risici. Dermed kan en række 

mere eller mindre problemstillinger blive belyst i implementeringsprocessen. 

Der er dog også ulemper ved implementering af en intern model, og nogle af de største er de 

omkostninger og ressourcer som det kræver. Der er ingen garanti for, at kapitalkravet vil blive 

lavere ved en intern model. Der kan sagtens gå flere år før pensionsselskabet har fået godkendt 

den interne model af Finanstilsynet, og i denne implementeringsproces skal der sideløbende 

indberettes via standardmodellen. Der er dog ingen krav om, at det skal være en fuld intern 

model. Det kan også være en partiel intern model, som erstatter nogle af de beregningsmoduler, 

hvor pensionsselskabet har størst gavn af, at det ikke er de standardiserede beregninger. 

Grundlæggende har implementeringen af interne modeller større betydning end erstatningen af 

standardmoduler i beregningsdelen. Interne modeller nævnes også som en af hjørnestenene i et 

fremtidigt risikoorienteret system. Hele lovgivningen omkring Solvens II bygger på incitamentet til 

at tillade gradvise udskiftninger af standardmodulerne, så overgangen til en fuld intern model kan 

ske i et tempo, der passer til det enkelte pensionsselskab. Det langsigtede mål for 

pensionsselskaberne er derfor, at de skal bruge resultaterne i en forretningsmæssig 

sammenhæng, hvorfor forståelsen af de interne modeller og deres resultater er essentielle. 

4.2.4 Markedsmæssige påvirkninger 

Udover de økonomiske aspekter i processen med at implementere en intern model, er der dog 

også andre hensyn at tage. For solvenskrav baseret på interne modeller har en tendens til at være 

cykliske og baseres de på VaR, vil volatiliteter og korrelationer gøre dem meget 

konjunkturafhængige. Således er højkonjunkturer ofte karakteriseret ved lav volatilitet, hvilket 

giver en lav VaR og dermed et lavt kapitalkrav. Modsat ved lavkonjunkturer, hvor der ofte er høj 

volatilitet, som giver en høj VaR, hvilket medfører øgede kapitalkrav. Denne situation med lave 

kapitalkrav i gode tider, og høje kapitalkrav i dårlige tider, kan virke konjunkturforstærkende og 

dermed være skadeligt for pensionsselskaberne. 

Det forstærker især negative udviklinger, da pensionsselskaberne er nødsaget til at være meget 

konservative og tilbageholdende i nedgangstider, i stedet for at have udjævnet konjunkturerne 

ved at have tilsidesat i gode tider. De interne modeller burde ideelt set være procykliske og 

dermed forberede pensionsselskaberne på dårlige tider ved at kræve tilsidesættelse i gode tider, 
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så de kan fungere som reserver i dårlige tider. Manglen på sådanne effekter i det nuværende 

Solvens II forslag er blevet påpeget af flere og det diskuteres netop, hvordan procyklikalitet kan 

indarbejdes i Solvens II. Interne modeller kan således ikke automatisk afhjælpe den cykliske effekt, 

men kan dog give signaler, om i hvilken retning markedet bevæger sig. 

Finanskrisens betydning for solvenskrav og VaR 

Den finansielle krise har været med til at sætte fokus på risikostyring og risikostyringsværktøjer. 

Krisen har tydeligt vist, at der er et stort behov for solvens- og reguleringskrav i den finansielle 

sektor og måske endda en revision af de nuværende krav og tilsyn. Mange mener at 

risikostyringsværktøjer, blandt andet VaR, har fejlet i forhold til forudsigelse af de kraftige udsving, 

der har været i forbindelse med finanskrisen og tiden efter.  

Et af kritikpunkterne omkring VaR er dens manglende evne til at forudsige de såkaldte ”black 

swans” og lignende situationer, som har været en væsentlig årsag til, at mange finansielle 

institutioner har undervurderet risikoen og samtidig været overeksponeret i meget risikofyldte 

værdipapirer. VaR kritiseres for at være decideret ubrugeligt under ikke-normale og ekstreme 

markedsforhold, ligesom der i VaR heller ikke tages højde for likviditetsrisiko, hvilket har været et 

af hovedargumenterne for, hvorfor VaR-modeller ikke har været optimale op til og under 

finanskrisen. Et andet argument har været den stigende korrelation, der bliver observeret i 

markedet i krisesituationer som VaR heller ikke har været i stand til at opfange, hvorfor VaR kun er 

brugbar i normale tilstande.  

Det påpeges fra flere sider, at Basel II har forværret finanskrisen ved, at have gjort bankerne mere 

risikovillige. Ligeledes har bankerne et incitament til at undervurdere egne risici, da lavere risici vil 

give lavere kapitalkrav, og denne undervurdering har dermed skabt usikkerhed om bankernes 

reelle risikoprofil. Det siges, at skulle bankernes kapitalbase have holdt trit med udlånsvæksten i 

de senere år, skulle bankerne have stoppet deres udbyttebetaling. Derudover fremhæves 

problematikken i, at Basel II virker konjunkturforstærkende, da der sættes til side i de dårlige tider 

og pumpes penge ud i de gode tider. Det skyldes, at risikomodellerne ofte har en relativ kort 

tidshorisont på ét til fem år, hvilket ifølge kritikerne er for kort tid. Disse kritikpunkter kan i høj 

grad føres over til Solvens II, da selve grundlaget for Solvens II er meget lig grundlaget for Basel II. 

Dermed er der således inden reglerne for Solvens II er vedtaget og taget i brug, allerede 

kritikpunkter af det grundlag, lovgivningen bygger på. 

Der er dog mange tilhængere af statistiske modeller, som for eksempel VaR modeller, at det 

nærmere er brugen af disse modeller og den blinde tillid til dem, der har været skyld i 

problemerne. Det argumenteres blandt andet, at tradere i mange tilfælde har fået målt risikoen på 

deres handler via VaR. Dette har givet incitamenter til at handle værdipapirer, som ikke viser risiko 

i en VaR-måling. Det kunne være Credit Default Swaps (CDS). CDS’er er en indgåelse om sikkerhed 

overfor den hændelse, at kreditobligationer bliver værdiløse i tilfælde af en konkurs. I tider med 

stabilitet vil disse produkter have en lav risiko, mens i mere volatile tider vil risikoen være større. 
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Har disse CDS’er haft en lille sandsynlighed for default, vil de ikke give udslag i VaR og dermed vil 

det, rent teoretisk, se ud til at det er en god investering. Forsikringsgiganten, AIG, havde blandt 

andet mange CDS kontrakter på, at Lehman Brothers ikke ville gå konkurs. De regnede simpelthen 

med, at de var ”too big to fail”. Det viste sig som bekendt, at det var de ikke. Den amerikanske 

regering var dog nødsaget til at redde AIG, da det formentlig ville have fået uoverskuelige 

konsekvenser, hvis de også var faldet. VaR-modeller kan således ikke redegøre for størrelsen af 

tabet i disse ekstreme situationer, hvilket har fået investeringer i CDS’er til at virke som en god 

investering, og gjort at det samlede overblik over mulige tab ikke har været til stede. Samme 

problematik har været gældende for en lang række optioner, hvor risikoen ikke har været til at 

spore via VaR. 

Hvorvidt ovenstående kritikpunkter får nogen betydning for udformningen af Solvens II er uvist, 

men det synes oplagt at revurdere grundlaget, set i den nuværende situation. Efter at have 

gennemgået kritikken for VaR, kan det dog umiddelbart være svært at få øje på et alternativ til 

VaR. Hele essensen ved uforudsete hændelser er netop, at de ikke umiddelbart er forudsigelige, 

hverken i tid eller omfang, og netop derfor kan det være svært at modellere i forhold til sådanne 

hændelser.  

Den finansielle krise er således interessant i solvenskravssammenhæng, da data repræsenterer en 

periode med høj volatilitet og ændrede markedsforhold. Hvorvidt der er tale om en 200-års 

begivenhed er dog umuligt at sige, da krisens omfang og længde ikke er fastlagt endnu, men det er 

helt sikkert at krisen vil have betydning for størrelsen af et beregnet kapitalkrav.  

4.3 Eksempel på beregning af solvenskravet 

Jeg vil i dette afsnit komme med et eksempel på beregning af solvenskravet i markedsrisici for et 

pensionsselskab. I forbindelse med beregningen af solvenskravet vil jeg dog begrænse mig til kun 

aktie-, rente-, valuta- og ejendomsrisiko samt diversifikationsgevinst. Jeg vil benytte mig af de 

tekniske specifikationer, som er angivet i QIS 5, Technical Specifications (2010). Se bilag 1 for 

beregninger. 

Modelantagelser 

Jeg har gjort mig nogle antagelser omkring beregningen af markedsrisikoen for solvenskravet. Jeg 

har valgt at lade balancen bestå af aktier, obligationer og ejendomme. Markedsværdierne og 

andelene kan ses i Tabel 2. 

Aktiver  Markedsværdier   Andel  

Aktier                  3.500.000  29 % 

Obligationer                  6.200.000  52 % 

Ejendomme                  2.300.000  19 % 

Aktiver i alt                12.000.000  100 % 
Tabel 2 
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Jeg har valgt ikke at afdække, hverken valuta-, rente- eller aktierisikoen, men det kan med fordel 

implementeres og det vil samtidig have stor betydning for størrelsen på solvenskravet.  

Jeg har valgt at lade passiverne bestå af hensættelser og egenkapital. Markedsværdier og andele 

kan ses i Tabel 3. 

 

Passiver Markedsværdier Andel 

Hensættelser  10.800.000 90 % 

Egenkapital  1.200.000 10 % 

Passiver i alt 12.000.000 100 % 
Tabel 3 

Jeg har samtidig valgt, at benytte mig af de stød på henholdsvis aktier, renter, valuta og 

ejendomme, som er angivet i QIS 5 til standardmodellen. Desuden har jeg benyttet samme 

fremgangsmetode til beregning af renterisikoen på hensættelserne som med obligationerne.  

Til beregning af renterisikoen har jeg benyttet en varighed på 5 år på både obligationerne og 

hensættelserne. For at finde den nye rente har jeg brugt denne formel 

                                 

Den nuværende 5-årige rente kan findes som Finanstilsynets løbetidsafhængige justerede 

diskonteringssats for forsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser. For 

fordringer med fem år til udløb er den relative ændring på 46 %. For at finde det rentestød, man 

skal benytte til beregning af renterisikoen, har jeg benyttet denne formel 

               

Jeg har for simpelhedens skyld valgt en rente på 3 %. Den nye rente samt rentestødet, har jeg 

beregnet ved brug af de to ovenstående formler, og er kommet frem til et rentestød på 1,4. 

Til beregning af renterisikoen på obligationerne og hensættelserne har jeg benyttet mig af 

følgende formel 

                   
        

   
     

Til beregning af aktierisikoen har jeg benyttet et stød på 39 %. Man kan desuden splitte aktier op i 

globale aktier og andre aktier, som for eksempel unoterede aktier, aktier noteret i emerging 

markets eller hedge fonde. Disse vil således få et stød på 49 % og der vil samtidig indgå en 

korrelationsmatrix. Jeg har valgt kun at betragte aktier som globale aktier og jeg har brugt 

følgende formel for beregning af aktierisikoen 
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Til beregning af valutakursrisikoen har jeg antaget en fordeling af valuta på markedsværdi. Den 

kan ses i Tabel 4. 

 

 

Valutafordeling   

USD     2.400.000  

GBP        850.000  

JPY        500.000  

SEK        250.000  

EUR     2.500.000  

DKK     5.500.000  

Total   12.000.000  
Tabel 4 

Det generelle stød for valutaer er på 25 % på nær EUR, som har et stød på 2,25 %. Disse stød 

ganges på de respektive valutaer og dermed fås valutarisikoen. Valutakursrisikoen fremkommer 

dermed med følgende formel 

                    

For ejendomme er stødet på 25 %. Ejendomsrisikoen fremkommer ved følgende formel 

                                

Korrelationsmatricen er den samme, som er angivet for standardmodellen og den er angivet i 

Tabel 5. 

Korrelationsmatrix  Rente Aktie Valuta Ejendomme 

Rente  1 0,5 0,25 0,5 

Aktie  0,5 1 0,25 0,75 

Valuta  0,25 0,25 1 0,25 

Ejendomme  0,5 0,75 0,25 1 
Tabel 5 (CEIOPS) 

Til beregning af solvenskravet i markedsrisici skal man benytte sig af denne formel, når der 

benyttes matrixnotation 

               

Her er    den transponerede vektor med alle markedsrisici og   er korrelationsmatricen. Ved brug 

af denne metode fås et tal for markedsrisici. I eksemplet kan jeg dermed beregne mig frem til 

solvenskravet i markedsrisici i kr., som er angivet i Tabel 6.  
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 Renterisici                     449.650  

 Aktierisici                     398.125  

 Valutarisici                  1.056.250  

 Ejendomsrisici                     110.208  

 Diversifikation                    -501.348  

 Markedsrisici i alt                  1.512.885  
Tabel 6  

Jeg kan se ud fra beregningen, at valutarisikoen udgør den største risiko. Normalt vil et 

pensionsselskab have afdækket sin valutarisiko helt eller delvist. Det samme gælder for et vist 

omfang også for renterisikoen. Det ses yderligere, at pensionsselskabet i dette eksempel ikke lever 

op til solvenskravet, da solvenskravet er større end egenkapitalen. Dette vil dog hurtigt ændre sig, 

hvis man får afdækket blandt andet valuta- og renterisikoen. 

For at udvide beregningen af det samlede solvenskrav yderligere, kan man desuden inddrage hele 

beregningen af de forsikringsmæssige risici, som for eksempel levetidsrisici, dødelighedsrisici og 

invaliditetsrisici, som jeg ikke har inddraget. Derudover kan man splitte aktierisikoen op, hvad 

angår globale aktier og de alternative aktiver som for eksempel private equity og hedge fonde, så 

disse kan få nogle mere passende stød. Desuden kan også indgå de risici, som også er en del af 

markedsrisici, som blandt andet spread og koncentration for at give et bedre billede af selskabets 

risici.  

Jeg kan også udregne diverfikationsgevinsten i pct. ved at tage forholdet mellem diversifikationen 

og summen af alle risici. Gøres det, får man en diversifikationsgevinst på knap 25 %. Diversifikation 

kommer som følge af korrelationsmatricen, da man ikke regner med, at alle disse fald sker på en 

gang og man derfor får udbytte af sin spredning af investeringer.  

4.4 Konklusion 

Jeg har i dette afsnit analyseret og redegjort for modeller indenfor deterministisk simulering. Det 

har i særdeleshed koncentreret sig om Solvens II, som er et fælles regelsæt for alle europæiske 

livsforsikrings- og pensionsselskaber, der skal beskytte forsikringstagerne og solvenskravet skal 

afspejle den reelle risiko. Samtidig skal der sikres en bedre kapitalallokering og kapitalanvendelse 

og en harmonisering af reglerne.  

Solvens II er bygget op på samme måde som Basel II med tre afhængige søjler, som udgør det 

samlede solvenssystem. Den første søjle omhandler de kvantitative krav, mens den anden søjle 

udgør de kvalitative krav. Den sidste søjle udgør tilsynsmæssig rapportering og oplysningskrav.  

I forbindelse med de kvantitative krav er det her, at solvenskravet bliver beregnet og det udgør en 

meget stor del af Solvens II og primært det jeg har beskæftiget mig med. Der er blandt andet 

angivet en standardmodel som pensionsselskaberne kan benytte sig af, såfremt de ikke benytter 



 45 

sig af en intern model, som der bliver lagt op til. Denne interne model bliver en ALM model for 

pensionsselskabet, som er tilpasset det enkelte selskab.  

Standardmodellen benytter sig af risikomålet Value-at-Risk (VaR), med en tidshorisont på ét år og 

et konfidensniveau på 99,5 %. VaR er et risikostyringsværktøj, som dækker over en beløbsmæssig 

størrelse af risiko. VaR er defineret som et sandsynlighedsbaseret risikomål, der angiver størrelsen 

af det maksimale tab på en portefølje indenfor en given tidshorisont, med en given sandsynlighed. 

Med VaR kan man netop lave disse what-if analyser, da disse beskriver risikoen i et tal. Udover en 

specifik risiko, som for eksempel aktierisiko, kan man desuden inddrage diversifikationseffekter og 

korrelationer mellem diverse risici. Denne type af model er god til at lave what-if analyser og kan 

desuden bruges som en slags early warning, så pensionsselskaberne ikke havner i en situation, 

hvor de kan se at de i den nærmeste fremtid ikke kan overholde deres forpligtelser. Jeg har 

derudover beskrevet finanskrisen, der startede i 2008 og hvilken påvirkning risikomålet VaR blandt 

andet har haft på denne og dens mangler i forhold til at forudsige ekstreme hændelser som for 

eksempel finanskrisen.  

Til sidst har jeg givet et eksempel på, hvordan man kan beregne solvenskravet for markedsrisici for 

et pensionsselskab, når standardmodellen bliver benyttet med de stresstests og korrelationer, der 

bliver anbefalet i den femte og sidste kalibreringsrapport. Dette eksempel kan udvides til også at 

gælde andre risici end kun markedsrisici. 
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5 Stokastisk optimering 

I de forrige kapitler har jeg baseret ALM modellerne på antagelser om, at fremtiden er kendt. 

Fælles for de deterministiske modeller er, at fokus har været på at minimere risiko og af den grund 

har maksimering af afkastet været nedprioriteret. Stokastisk optimering inddrager usikkerheden i 

den fremtidige udvikling i modelleringen, hvilket gør denne type af modeller bedre i stand til at 

medtage afkast. 

Stokastisk optimering handler om at tage optimale beslutninger baseret på et usikkert, men 

virkelighedsnært, grundlag. Ved at benytte denne tilgang til ALM kan usikkerheder som ændringer 

i renten og aktiekurserne, modelleres realistisk. Ved at benytte sig af dynamisk-stokastiske 

optimeringsmodeller, kan man desuden modellere pensionsselskabernes investerings- og 

bonusstrategier. 

I dette afsnit vil jeg analysere en statisk og en dynamisk ALM model. Jeg vil kort gennemgå den 

kendte statiske mean-variance model udviklet af Markowitz (1952), hvorefter jeg vil udvide den til 

også at inddrage forpligtelserne. Derudover vil jeg beskrive, hvordan pensionsselskaberne kan 

bruge en dynamisk-stokastisk model til ALM. 

5.1 Mean-variance optimering 

En stor del af litteraturen omkring ALM beskæftiger sig meget med statisk-stokastisk optimering, 

der nærmest er synonym med mean-variance tankegangen. Jeg vil begynde med en kort 

introduktion af den klassiske model, som forsøger at skabe en optimal portefølje af aktiver. 

Modellen bygger på forudsætningen om, at investor har en kvadratisk nyttefunktion, hvor kun de 

første to momenter bestemmer investors nytte, eller at afkastene er normalfordelte, hvor hele 

fordelingen er defineret ved de første to momenter og højere momenter er konstanter. I modellen 

bliver porteføljer vurderet ved deres gennemsnitlige afkast og deres samlede varians (risiko) på 

afkastene. En optimal portefølje i mean-variance er kendetegnet ved, at der til et ønsket 

gennemsnitligt afkast vælges den portefølje med den laveste risiko. Modsat vil en investor for en 

given risiko, vælge den portefølje med det højeste gennemsnitlige afkast. 

5.1.1 Klassisk model 

Markowitz viser, at en investor kan reducere risikoen på afkastene, ved at skabe en 

veldiversificeret portefølje af aktiver. Ved at skabe en portefølje af aktiver med så modsatrettede 

korrelationer som muligt, kan den samlede varians på porteføljen reduceres betragteligt. Derfor 

gælder det om, at vælge den portefølje af aktiver, som minimerer den samlede risiko. For en 

portefølje er risikoen udtrykt ved dens varians, som er givet ved (Elton & Gruber 1995) 
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Her betegner    porteføljens andel af aktiv  ,   
  er variansen på aktiv   og            betegner 

kovariansen mellem aktiv   og  . Modellen antager, at investor ønsker at minimere den samlede 

varians på porteføljen. Derfor kan den klassiske model skrives som 

Min    
   

  
                     

 
     

 
    

s.t. 

         
 
           

   
 
       

      

Her sikrer bibetingelserne, at det forventede afkast fastholdes til det ønskede niveau. Her er       

det forventede afkast for aktiv  , mens       er det forventede afkast for porteføljen. 

Bibetingelserne sikrer også, at porteføljevægtene summer til én og at der ikke kan gås kort i nogen 

aktiver. 

Ved at løse dette optimeringsproblem for et større antal værdier af      , fås en mængde af 

optimale kombinationer af afkast og risiko. Man kan plotte disse i et koordinatsystem og gøres 

dette får man den efficiente rand, hvor alle rationelle investorer vil vælge deres porteføljer. Alt 

afhængig af den enkelte investors risikovillighed, vil den optimale portefølje ligge forskellige 

steder på den efficiente rand. En risikoavers investor vil vælge en portefølje af aktiver, der ligger til 

venstre på den efficiente rand, hvor både afkast og risiko er forholdsvis lav. Modsat vil den 

risikosøgende investor vælge porteføljer, som ligger længere til højre på den efficiente rand. Man 

kan også introducere et risikofrit aktiv i modellen, samt mulighed for investor at gå kort i aktiver. 

Det vil betyde, at den efficiente rand ændrer form.  

Jeg har illustreret den efficiente rand i Figur 6 ved hjælp af ugentlig data over en 10-årig periode 

for Coca Cola, Pepsi, Microsoft og McDonald’s. Den efficiente rand er udledt ved at løse 

optimeringsproblemet gentagne gange. Se bilag 2 for beregninger. 
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Figur 6 

Modellens helt store problem i forbindelse med ALM er, at forpligtelserne ikke indgår i 

optimeringen af aktivallokeringen. Da pensionsselskabernes optimale fordeling af aktiver i høj grad 

afhænger af de fremtidige forpligtelser, bør de derfor inddrages i optimeringen. Jeg vil derfor 

udvide modellen til også at omfatte pensionsselskabets forpligtelser. 

5.1.2 Liability model 

I dette afsnit vil jeg beskrive liability modellen, som udvider den klassiske mean-variance model til 

også at omfatte pensionsselskabets forpligtelser. Det som skiller denne model ud fra den klassiske 

model er, at der nu inddrages kovariansen mellem aktivklasserne og pensionsselskabets 

forpligtelser. Den optimale aktivsammensætning kommer nu til at afhænge af både aktiverne og 

forpligtelserne. Modellen jeg nu vil analysere er fra Sharpe & Tint (1991) og tager udgangspunkt i 

begrebet surplus management. Målet for surplus management er at maksimere surplus (overskud) 

der er defineret som forskellen mellem aktiverne og forpligtelserne. Det kan skrives som 

       

Her er   værdien af aktiverne,   er værdien af forpligtelserne og   angiver, hvor stor vægt 

pensionsselskabet tillægger værdien af forpligtelserne i surplus optimeringen. Hvis selskabet 

vælger    , inddrages forpligtelserne ikke i optimeringen og modellen vil ligne den klassiske 

model. Vælger selskabet derimod    , bliver forpligtelserne inddraget i samme grad som 

aktiverne. Selskabet vil normalt vælge  -værdier, der ligger i dette interval.  

Til tidspunkt 1 kan overskuddet    skrives som 
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Et pensionsselskab er typisk interesseret i overskuddet på tidspunkt 1 og det i forhold til 

initialværdien af aktiverne på tidspunkt 0 kan udledes som 

  

  
 

  

  
  

  

  
 

  

  
  

  

  

  

  
 

  

  
  

  

  

  

  
 

Denne udledning gør, at jeg nu kan definere forrentningen af aktiverne som 
  

  
        og 

værditilvæksten i forpligtelserne som 
  

  
       . Jeg kan nu skrive forholdet 

  

  
 som 

  

  
       

  

  

           
  

  
 

       
 

      
  

  
   

         
 

 

Fra ovenstående har jeg, at 
  

  
 kan tolkes som summen af en kendt og en ukendt størrelse. Jeg vil 

referere til den kendte størrelse som   og den ukendte som  . Størrelsen af   består udelukkende 

af kendte værdier til tidspunkt 0, mens   også omfatter værdien af de fremtidige aktiver og 

forpligtelser. Ved at optimere værdien af de fremtidige aktiver kan pensionsselskabet optimere   

og dermed også 
  

  
.  

Pensionsselskabets nyttefunktion er defineret som   og er udtrykt ved den forventede værdi af  , 

variansen på   samt pensionsselskabet risikoaversion, der er udtrykt ved parameteren  .   er 

givet ved 

                

Pensionsselskabets nytte vil dermed blive optimeret ved at maksimere      og minimere 

        . Ved at indsætte   i   fås dermed 

        
  

  
            

  

  
      

Nyttefunktionen indeholder to ukendte parametre, forrentningen af henholdsvis aktiverne og 

forpligtelserne. Modellen antager, at pensionsselskabet ikke selv kan påvirke værditilvæksten i 

forpligtelserne, hvilket betyder, at pensionsselskabet kun kan optimere nyttefunktionen på 

baggrund af   , der afhænger af aktivsammensætningen. Nyttefunktionen kan nu opsplittes i 

følgende  

                     
  

  
               

Her er       det forventede afkast på aktivporteføljen,         er variansen på aktivporteføljen 

og            er den samlede kovarians mellem aktivporteføljen og forpligtelserne. 
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Ved at maksimere nyttefunktionen og introducere enkelte bibetingelser er optimeringsproblemet 

givet ved 

Max                           

s.t. 

               
 
     

           
   

  
                      

 
     

 
     

            
  

  
              

 
     

   
 
       

      

De to første led i objektfunktionen indgår også i den klassiske mean-variance model. Det sidste led 

er Liability Hedging Credit (LHC), som illustrerer effekten af, at forpligtelserne indgår i 

optimeringen af aktivsammensætningen. Formålet med at inddrage leddet er, at den optimale 

investeringspolitik afhænger af kovariansen mellem forrentningen af aktiverne og forpligtelserne. 

For at udregne LHC skal man, foruden at kende kovarianserne, vælge passende værdier for   og  . 

  udtrykker hvor stor vægt pensionsselskabet tillægger værdien af forpligtelserne i surplus 

optimeringen af aktivsammensætningen, og   udtrykker pensionsselskabets risikoaversion. Hvis 

pensionsselskabet ikke vil tage hensyn til forpligtelserne i optimeringen, sættes   til 0, hvilket 

resulterer i en klassisk mean-variance model. Vil pensionsselskabet derimod tillægge 

forpligtelserne stor betydning i optimeringen af aktivsammensætningen, skal   sættes højt. Sættes 

  for højt, vil modellen bevæge sig mod en immuniseringsmodel. Hvis pensionsselskabet er meget 

risikoavers, skal det vælge en høj   værdi, hvilket vil favorisere aktiver, der både har en lav varians 

og er meget korrelerede med forpligtelserne. Er pensionsselskabet derimod risikosøgende, skal 

det vælge en lav værdi af  , så aktiver med et højt forventet afkast vil blive foretrukket. Det er 

derfor vigtigt, at valget af   og   nøjagtigt afspejler pensionsselskabets ønsker. Det er dog svært 

for selskabet at estimere sådanne værdier, hvilket kan give problemer, da den optimale løsning er 

meget følsom overfor de mindste ændringer i parameterværdierne.  

I LHC udtrykket indgår desuden det nuværende forhold mellem forpligtelserne og aktiverne. 

Forpligtelsernes andel har således stor betydning for investeringsbeslutningen. Det sidste led i LHC 

udtrykker kovariansen mellem forpligtelserne og de enkelte aktivklasser. Markedsværdien for 

forpligtelserne er tæt forbundet med udviklingen i renten, derfor vil kovariansen mellem 

forpligtelserne og de renteafhængige aktiver være ganske stor. Det betyder, at LHC vil bidrage til 

at hedge risikoen på forpligtelserne. Ydermere indgår LHC positivt i nyttefunktionen, så 

inddragelsen af leddet vil favorisere aktiver, som er positivt korreleret med forpligtelserne. Derfor 
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vil obligationer, i forhold til den klassiske model, blive mere interessante investeringsaktiver for 

pensionsselskabet. 

Liability modellen er, ligesom den klassiske model, baseret på forventede afkast, varianser og 

kovarianser. Det betyder, at der skal estimeres   forventede afkast og 
      

 
 varianser og 

kovarianser. Det kan i sig selv være et stort arbejde. Udover det, skal der løses et kvadratisk 

optimeringsproblem, hvilket er væsentligt mere krævende end et lineært problem. Der kan 

desuden sættes spørgsmålstegn ved fortolkningen af risiko, som i mean-variance modeller er 

defineret som varians, der er symmetrisk omkring det forventede afkast. Pensionsselskaberne vil 

helst foretrække upside risiko frem for downside risiko.  

Både den klassiske model og liability modellen sikrer ikke pensionsselskaberne imod at foretage 

dyre og unødvendige små justeringer, hvis de optimale andele af aktiverne ændres. Det kan dog 

løses ved at tilføje enkelte bibetingelser. Selvom liability modellen er i stand til at inddrage 

forpligtelserne i optimeringen, er det dog ikke uden problemer. Det største problem er, at renten 

ikke indgår direkte i modellen, men bliver modelleret via kovarianserne mellem aktiverne og 

forpligtelserne. Det gør det særdeles vanskeligt, at kvantificere konsekvenserne af en 

renteændring, da renten ikke kan modelleres direkte. 

Et andet problem med modellerne er, at de er statiske. Modellerne er derfor kun i stand til at 

optimere for én periode ad gangen og beslutningerne kan ikke tilpasses over tid. Det kan betyde 

over-konservative beslutninger, der ikke er optimale for pensionsselskabets kunder og ejere på 

lang sigt. Dermed går en betydelig del af det langsigtede perspektiv i ALM analysen tabt. 

5.2 Dynamisk-stokastisk optimering 

Jeg vil i dette afsnit beskrive en dynamisk-stokastisk optimering til ALM med udgangspunkt i 

recourse modellen. Helt grundlæggende består en dynamisk-stokastisk recourse model af et 

scenario træ, en model og en løsningsalgoritme. Scenario træet definerer de mulige udviklinger 

som pensionsselskabet ønsker at modellere, hvor selve modellen er optimeringsproblemet, som er 

opskrevet ved en objektfunktion og bibetingelser. Løsningsalgoritmen skal finde den bedst mulige 

løsning på baggrund af den opstillede model. Først vil jeg redegøre for, hvordan man konstruerer 

et scenario træ. Herefter vil jeg beskrive en dynamisk-stokastisk ALM model og analysere faktorer i 

den danske pensionssektor, som med fordel kan medtages i modellen. Her vil jeg også illustrere, 

hvordan scenario træet bliver integreret i ALM modellen. Til sidst vil jeg præsentere forskellige 

løsningsalgoritmer, der kan bruges til løsning af den opstillede ALM model. 

5.2.1 Scenario træ 

Det helt overordnede mål med en dynamisk-stokastisk ALM model er at løse en konkret ALM 

problemstilling. Det første skridt i recourse modellen er at konstruere et scenario træ til ALM 

modellen. Scenario træet afspejler de forløb, som de medtagne parametre kan gennemgå i 

fremtiden. De parametre kan for eksempel være afkast på aktiverne, forpligtelser og renten. I 
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Figur 7 er skitseret et simpelt scenario træ med tre perioder,    , og 30 scenarier, der hver 

afspejler en mulig udvikling.  

 

 

 

 

 

 

Figur 7 (Høyland & Wallace 2001) 

I scenario træet er enhver tilstand  , defineret ved et knudepunkt,      , som repræsenterer en 

given udvikling. Antallet af tidspunkter er givet ved  , hvor     er det nuværende tidspunkt og 

    er horisontlængden. Et hvilket som helst scenarie er derfor kendetegnet ved en sti, der 

løber fra     til    . Ved hvert enkelt knudepunkt er der tilknyttet en sandsynlighed, der 

afspejler muligheden for, at netop denne hændelse indtræffer. Dermed vil scenario træet afspejle, 

hvordan information bliver tilgængelig over tid, da den realiserede tilstand i hver periode først 

kendes, når perioden er afsluttet. 

Scenario generering 

Der er selvsagt en udfordring for pensionsselskaberne i at skabe et scenario træ, som afspejler de 

potentielle fremtidige markedsudviklinger og sandsynlighederne for, at de vil hænde. Formålet er 

som sådan ikke at forudsige fremtidige forhold, men at konstruere scenarier, som er konsistente 

med økonomisk og finansiel teori. 

Den mest simple måde at konstruere et scenario træ på er ved at foretage bootstrapping på 

historiske data. Ved denne metode bliver tilstanden i hvert knudepunkt i træet baseret på 

tilfældigt udvalgte historiske observationer. På denne måde bliver de historiske korrelationer 

mellem afkastene og renterne bevaret i hvert enkelt knudepunkt. 

Hvis data er angivet ved kontinuerte fordelinger, kan pensionsselskabet benytte en række 

forskellige metoder til at udvælge repræsentative udfald fra kontinuerte fordelinger. Træet vil 

dermed blive konstrueret på baggrund af en model, som tager udgangspunkt i en kontinuert 

fordeling og som kan beskrive den fremtidige udvikling i pensionsselskabets aktiver og renten. 

Træet skal dermed repræsentere den udvikling som modellen har beskrevet, hvilket er på 

baggrund af antal tidsperioder, antal tilstande og de tilknyttede sandsynligheder. 

Udviklingen i aktiver og renten kan typisk karakteriseres ved kontinuerte fordelinger. I scenario 

træet skal de dog repræsenteres ved diskrete fordelinger. For at sikre sig, at momenterne i den 
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diskrete fordeling matcher den kontinuerte fordelings i hvert knudepunkt i træet, vil det derfor 

være hensigtsmæssigt med et stort antal udviklinger fra hvert af disse knudepunkter. Problemet er 

dog bare, at scenario træet hurtigt bliver så stort, at det vil blive umuligt at løse ALM problemet. 

Derfor er det vigtigt at anvende en metode, der kan konstruere et træ med så få knudepunkter 

som muligt uden, at de bagvedliggende fordelingsantagelser overtrædes.  

Der findes mange måder at generere et scenario træ på. Jeg har her valgt at beskrive to metoder, 

der kan benyttes til dette formål. Random sampling er en simpel metode, hvor der tilfældigt 

trækkes det ønskede antal værdier fra modellens kontinuerte fordeling, der hver især tilknyttes 

den samme sandsynlighed. Problemet med denne metode er dog, at pensionsselskabet ikke kan 

sikre sig imod, at et lille antal diskrete udfald repræsenterer den kontinuerte fordeling i 

tilstrækkelig grad. En mere avanceret metode er beskrevet i Høyland & Wallace (2001). Her 

benytter de en optimeringsmodel til at minimere forskellene på momenterne i den diskrete og 

den kontinuerte fordeling. Denne metode kan dog gøre optimeringsproblemet så svært at løse, at 

det tager længere tid at lave scenario træet end det tager at løse selve ALM problemet. 

5.2.2 ALM model 

Når pensionsselskabet har konstrueret et scenario træ, som afspejler dets mulige udviklinger, skal 

det opstille en ALM model, som skal indeholde usikkerhederne i alle de mulige udviklinger, der er 

repræsenteret i scenario træet. På den måde vil modellens og pensionsselskabets optimale løsning 

være en funktion af det konstruerede scenario træ. Jeg har som nævnt tidligere valgt at tage 

udgangspunkt i recourse modellen, selvom der findes flere dynamisk-stokastiske ALM modeltyper. 

De fleste af sådanne modeller i litteraturen knytter sig typisk til de såkaldte defined benefit 

pension plans, som er karakteriseret ved, at kundens udbetalinger er fastlagt uanset ændringer i 

de finansielle markeder. Disse defined benefit pension plans findes blandt andet i Holland og 

England. Jeg vil analysere recourse modellen med henblik på optimering af et pensionsselskabs 

ALM beslutninger. 

Recourse model 

Jeg vil med udgangspunkt i et problem med to tidspunkter illustrere recourse modellen. Ideen 

med en recourse model er, at modellen undervejs ændrer beslutninger og dermed er dynamisk. 

Det er således tilladt at lade være med at opfylde givne bibetingelser mod en straf. Det kan ske for 

dynamisk-stokastiske optimeringsmodeller, at visse bibetingelser undervejs ikke bliver overholdt 

på grund af det stokastiske aspekt. 

Et dynamisk-stokastisk optimeringsproblem kan ifølge Kall & Wallace (1994) skrives som 

               

s.t. 

            



 54 

         

     

Her er    en funktion af vektoren  , som indeholder beslutningsvariablene, og vektoren   , der 

indeholder de stokastiske elementer. Grunden til at ”min” er sat i citationstegn skyldes, at 

optimeringsproblemet reelt set ikke kan løses, når man hverken kender objektfunktion og 

bibetingelser med sikkerhed. 

For en given vektor   og realisering   af den stokastiske vektor    definerer recourse modellen en 

overtrådt bibetingelse ved 

  
        

           

                 
  

For pensionsselskabet kan en sådan overtrædelse af bibetingelser være i form af interne rammer 

eller regler udstukket af myndighederne. Der kan være mange grunde til at en bibetingelse bliver 

overtrådt, blandt andet usikkerhed på de finansielle markeder. Pensionsselskabet kan derfor 

komme i en situation, hvor de må rette op på disse overtrædelser. Det vil derfor være 

nærliggende, at modellere ALM som et recourse problem, som kan inddrage konsekvenserne af, at 

selskabet ikke kan leve op til interne og eksterne krav. 

For hver overtrådt bibetingelse,   
      , skal der på det efterfølgende tidspunkt foretages en 

recourse beslutning eller korrektion, der er defineret som      . Der skal gælde at 

               , så den  ’te bibetingelse igen er opfyldt. Ved at foretage denne korrektion for 

hver overtrådt bibetingelse på tidspunkt 1, kan selskabet sikre sig at alle bibetingelser igen er 

opfyldt. Denne korrektion er dog ikke gratis og derfor tillægger recourse modellen en straf i form 

af en omkostning per overtrådt enhed,     , så omkostningerne forbundet med recourse 

beslutningen er givet ved          . 

Konsekvensen af initialbeslutningen   kender pensionsselskabet først, når perioden er slut og 

realiseringen   af den stokastiske vektor    er kendt. På tidspunkt 0 træffes der derfor beslutninger 

på baggrund af de kendte omkostninger     og de forventede omkostninger ved at træffe 

beslutningen. Selskabet ønsker derfor at minimere omkostningerne, både de kendte     og de 

forventede omkostninger ved recourse beslutningen på tidspunkt 1, der kan skrives som 

            , hvor   er forventningsoperatoren. 

Problemet til tidspunkt 0 kan derfor skrives som (Kouwenberg & Gondzio 2000) 

Min                  

s.t. 
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Her er   begrænsningsmatricen på tidspunkt 0 og   er en vektor med højreside koefficienter. 

Bibetingelsen      modellerer deterministiske forhold, som problemet på tidspunkt 0 skal 

opfylde. Det kunne for eksempel være, at aktivandelene skal summe til én. Matricerne      og 

     samt vektoren      knytter initialbeslutningerne   og beslutningerne på tidspunkt 1,      

sammen i en bibetingelse. Objektfunktionen finder den mindste recourse omkostning baseret på 

bibetingelserne, som både inddrager beslutningen på tidspunkt 0 og den realiserede udvikling  . 

For pensionsselskabet gælder det om, at initialbeslutningen ikke må være så risikofyldt, at 

selskabet ikke er i stand til at rette op på en eventuel ugunstig udvikling på de finansielle 

markeder. Overordnet set gælder der for optimeringsproblemet, at der skal træffes en 

initialbeslutning, som sikrer, at problemet til tidspunkt 1 kan løses. Ydermere skal beslutningen 

minimere     samt de forventede recourse omkostninger forbundet med beslutningen på 

tidspunkt 1. 

Ved at tage udgangspunkt i et scenario træ med to tidspunkter og et endeligt antal diskrete 

hændelser kan udtrykket              omformes til at omfatte sandsynligheder. Den stokastiske 

vektor    kan dermed beskrives ved et endeligt antal realiseringer                  for 

         , hvor sandsynligheden for at    realiseres, betegnes   . Her er      for 

          og    
 
     . Det samlede optimeringsproblem kan dermed skrives som 

(Kouwenberg & Gondzio 2000) 

Min                
 
    

s.t. 

      

     

             
   

                        ,           

Dette kan også skrives som et lineært program, som også kaldes det deterministiske ækvivalente 

problem og er givet ved 
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Min          
          

    

s.t.                                         

                                      

                                                       

                                     

                              

De beslutninger, som træffes initialt,  , vil have konsekvenser for de beslutninger, der skal træffes 

på tidspunkt 1. Derfor afhænger recourse beslutningerne i periode 1,   , af beslutningerne til 

tidspunkt 0 samt den netop realiserede udvikling. For pensionsselskabet vil recourse 

beslutningerne typisk relatere sig til de strategiske beslutninger som for eksempel dynamiske 

bonus- og investeringsstrategier, da disse er betinget af den initiale aktivallokering samt 

udviklingen på de finansielle markeder. 

Typisk er to tidspunkter ikke nok til at beskrive et realistisk problem, og det kan derfor udvides til 

flere tidspunkter. I stedet for to beslutningsvektorer, skal der nu findes en sekvens af beslutninger 

           indtil horisonttidspunktet  . I lighed med problemet med to tidspunkter, observeres 

realiseringen    af den stokastiske variabel     efter tidspunkt 0, og dernæst bliver de strategiske 

beslutninger tilpasset i henhold til recourse beslutningen. På samme måde minimeres de 

deterministiske omkostninger, der knytter sig til den første periode samt de forventede recourse 

omkostninger, som knytter sig til de resterende     tidspunkter. Denne proces fortsætter indtil 

horisonttidspunktet  . I fler-tidspunktstilfældet kan realiseringerne                       for 

           beskrives ved et scenario træ, som blev illustreret i Figur 7. Hvert knudepunkt   til 

tid   i scenario træet repræsenterer en realisering     med tilhørende sandsynlighed    . 

Sekvensen af beslutninger og observationer kan illustreres med følgende system 

                              

Dermed kendes den stokastiske vektor    lige inden beslutningen    på tidspunkt  . Beslutningen 

   tages således med fuldt kendskab til historien, mens kendskabet til de fremtidige stokastiske 

variable er begrænset til en sandsynlighedsfordeling. 

Recourse modellering i den danske pensionssektor 

Formålet med en recourse optimeringsmodel er at hjælpe pensionsselskaberne med at træffe 

optimale ALM beslutninger. Jeg vil i dette afsnit beskrive nogle af de områder, hvor de danske 

pensionsselskaber kan drage nytte af recourse modellens dynamik. Det vil jeg gøre ved at 

analysere, hvad der kan indgå i beslutningsvektoren samt hvordan objektfunktioner og 

bibetingelser kan sættes sammen. 
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Typisk vil de initiale beslutninger   for pensionsselskaberne knytte sig til allokeringen af aktiverne 

mellem pensionsselskabet aktivklasser ifølge Consigli & Dempster (1998). Derimod vil recourse 

beslutningerne være af mere strategisk karakter og relatere sig til dynamiske investerings- og 

bonusstrategier. En objektfunktion skal hjælpe pensionsselskabet med at maksimere afkastet og 

samtidig sikre, at det til enhver tid kan leve op til sine forpligtelser. På den baggrund vil det derfor 

give mening at maksimere den forventede værdi af selskabets aktiver på horisonttidspunktet i 

forhold til forpligtelserne fratrukket de forventede omkostninger forbundet med at opretholde 

selskabets solvens over tid. Kouwenberg (1998) har den samme tilgang og han definerer en 

funding ratio objektfunktion, som selskabet skal maksimere på horisonttidspunktet. Denne 

funding ratio defineres som nutidsværdien af aktiverne i forhold til nutidsværdien af 

forpligtelserne. På tidspunkt   kan dette skrives som    
  

  
. 

Det vil være et problem, hvis selskabets funding ratio på tidspunkt   kommer under et vist niveau 

    . Pensionsselskaberne kan derfor med fordel inddrage de forventede omkostninger ved en 

funding ratio under      i objektfunktionen. Recourse beslutningen kan relatere sig til 

rebalanceringer af aktiver, der kan modelleres ved at nedsætte andelen af risikofyldte aktiver 

svarende til forholdet mellem    og     . De forventede omkostninger ved at foretage en sådan 

rebalancering vil naturligvis være betinget af den manglende funding          , omkostninger 

pr. enhed samt sandsynlighederne for        . Den samme logik kan bruges, hvis 

pensionsselskabets afkast i år   er langt under grundlagsrenterne. Det modsatte tilfælde kan 

naturligvis også modelleres, hvis pensionsselskabets funding ratio på tidspunkt   kommer over et 

vist niveau      eller hvis afkastene overstiger grundlagsrenterne betragteligt. Her skal de 

forventede recourse omkostninger bare indgå som en negativ omkostning i objektfunktionen. På 

den måde vil modellen favorisere aktiver med et højt forventet afkast. Selve recourse 

beslutningen vil på den måde enten foregå som en rebalancering af porteføljen, så den indeholder 

en større andel risikofyldte aktiver, eller en allokering af bonus til pensionsopsparerne og/eller 

egenkapitalen. 

De danske pensionsselskaber er underlagt nogle juridiske regler af Finanstilsynet, som det vil være 

oplagt at modellere ved hjælp af recourse modellen. Her tænker jeg blandt andet på 

Finanstilsynets trafiklys, solvensmargen, bonusreserver. Udover disse, findes der desuden nogle 

investeringsrestriktioner som for eksempel maksimal aktieandel, aktivernes minimums varighed, 

investering i ikke-EU papirer, der relaterer sig til de registrerede aktiver samt 

fordelingsprincipperne i kontributionsbekendtegørelsen, der vil være oplagte at lade indgå i 

modelleringen. Pensionsselskaberne kan komme i situationer, hvor det ikke er muligt at overholde 

en eller flere af reglerne/kravene. Det vil være mere naturligt, at modellere disse bibetingelser i en 

recourse model frem for i en statisk model, hvor man kan risikere overkonservative løsninger.  

Generelt vil en recourse model kunne hjælpe pensionsselskabet med at finde en aktivallokering, 

som hverken er for risikofyldt eller for konservativ. Da modellen inddrager forventninger til 
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fremtiden, vil det derfor ikke være optimalt for pensionsselskabet at investere for risikofyldt. 

Ligesom det heller ikke vil være optimalt at investere alt for konservativt, da korrigerende 

recourse beslutninger sikrer, at risikable strategier med et højt potentielt afkast kan omlægges 

afhængigt af udviklingen i markederne. På den måde kan recourse modellen hjælpe 

pensionsselskabet med den optimale afvejning af afkast og risiko og desuden fungerer som ”early 

warning”. Det vil sige, at inden pensionsselskabet for eksempel kommer i Finanstilsynets røde lys, 

kan selskabet foretage de nødvendige foranstaltninger og derved sikrer at det ikke sker. 

5.2.3 Løsningsalgoritmer 

Den sidste af de tre dele som en recourse model består af, er løsningsalgoritmer. Jeg har dog ikke 

tænkt mig at gå i dybden med løsningsalgoritmer, da jeg ikke mener det er væsentligt for at forstå 

tankegangen bag dynamisk-stokastiske ALM optimeringsmodeller. Jeg vil derfor i dette afsnit give 

en kort introduktion til de væsentligste algoritmer, som kan bruges til at løse det opstillede 

problem. 

For at lave en realistisk modellering af de beskrevne ALM problemer er det nødvendigt at medtage 

mange knudepunkter og perioder i scenario træet. Det vil dog medføre, at modellens omfang vil 

stige voldsomt på grund af antallet af variable og deres udfaldsrum. For at finde en optimal løsning 

på så omfattende problemer, er det derfor nødvendigt at benytte avancerede løsningsalgoritmer, 

som er specielt udviklet med henblik på at løse dynamisk-stokastiske optimeringsproblemer. Af 

den grund vil den velkendte Simplex algoritme ikke egne sig til dynamisk-stokastiske ALM 

optimeringsmodeller med omfattende deterministiske ækvivalente formuleringer. 

Den mest simple løsning består i at formulere det stokastiske optimeringsproblem med 

deterministiske koefficienter, der er baseret på skøn/middelværdier. Problemet er dog, at det er 

stort set umuligt at forudsige fremtidige aktiekurser, renteniveauer og lignende. Da den 

deterministiske løsning er meget simpel, kan man derfor ikke forvente den er optimal og man kan 

derfor undersøge, hvor meget den varierer fra den optimale stokastiske løsning. Dette begreb 

kaldes for ”værdien af den stokastiske løsning” og viser, hvor værdifuldt det er at løse problemet 

stokastisk. 

En lidt mere avanceret deterministisk mulighed er at løse problemet for hvert scenario, hvor alle 

løsninger til sidst kombineres ved hjælp af en heuristisk regel. Der findes utallige heuristikker, som 

kan benyttes med varierende succes. En heuristik er en måde at finde gode løsninger til 

problemer, som er svære at forstå og løse. I modsætning til algoritmer, så sikrer heuristikker 

hverken optimale eller mulige løsninger, samt de som regel heller ikke bygger på et teoretisk 

fundament. De gode heuristikker kan dog reducere løsningstiderne markant ved ikke at undersøge 

irrelevante tilstande. 

For at pensionsselskabet kan sikre sig, at de finder den optimale løsning på det dynamisk-

stokastiske ALM problem, skal de benytte deciderede løsningsalgoritmer. Der findes flere 
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algoritmer, som med fordel kan benyttes, når det drejer sig om stokastiske problemer. Interior-

point algoritmen har vist sig at være hensigtsmæssig ved løsning af større problemer, da den kan 

drage fordel af den specielle struktur, som der benyttes i det ækvivalente deterministiske 

problem. Der findes en anden algoritme, L-shaped algoritmen, som anvender Benders 

dekomposition, der udnytter problemets specielle struktur til at komme med en løsning. En anden 

algoritme, der med fordel kan benyttes til at løse de enorme stokastiske problemer, er den 

progressive hedging algoritme. Denne algoritme opdeler det stokastiske problem i en række 

mindre subproblemer, som på en passende måde kan aggregeres til den overordnede løsning. Selv 

med kendskab til disse løsningsalgoritmer kan computerkraften dog komme til kort, når det 

gælder løsning af dynamisk-stokastiske optimeringsmodeller indenfor ALM. 

5.3 Konklusion 
Ideelt set er stokastisk optimering den bedste metode til at løse pensionsselskabernes ALM 

problematik. Jeg har i dette kapitel analyseret to vidt forskellige stokastiske optimeringsmodeller.  

Den første model jeg analyserede, var liability modellen, som bygger videre på mean-variance 

tankegangen ved at inkorporere forpligtelserne for pensionsselskabet. I praksis er brugbarheden 

dog begrænset og det skyldes flere ting. Flere af de væsentlige problemer ved modellen er, at 

renten ikke kan modelleres direkte, forpligtelserne ikke indgår på en passende måde og der ikke 

bruges et realistisk risikomål. Pensionsselskaberne er heller ikke i stand til at inkorporere 

dynamiske bonus- og investeringsstrategier på grund af at modellen er statisk, hvilket resulterer i 

overkonservative løsninger. Dermed indgår ingen af de vigtige ALM aspekter på tilfredsstillende vis 

i liability modellen og der kan derfor sættes spørgsmålstegn ved, om den optimale løsning i 

liability modellen også er den optimale løsning for pensionsselskabet. 

Den dynamisk-stokastiske tilgang tager skridtet fra det statiske én-periode tilfælde og udvider med 

flere perioder. Dermed kan modellen benyttes til at modellere over tid, ligesom den kan 

inkorporere den nødvendige dynamik, hvilket betyder, at den dynamisk-stokastiske recourse 

model overkommer mange af de svagheder, som findes ved mean-variance tilgangen. Det mest 

vigtige er, at modellen kan inkorporere renten samt modellere pensionsselskabets dynamiske 

investerings- og bonusstrategier. Modellen afspejler også de reelle risici, der er vigtige for 

selskabets fremtidige muligheder for at drive et pensionsselskab. Modellen opfylder i teorien de 

krav, som der stilles til en ALM model. Problemet er dog at modellen er yderst problematisk at 

anvende i praksis. Det skyldes, at en realistisk recourse model hurtigt bliver meget kompleks og 

omfattende. Selvom pensionsselskabet kunne løse en realistisk model, vil den generelle 

manglende forståelse og indsigt svække tilliden til modellens resultater. Det er derfor tvivlsomt, 

om et pensionsselskab vil lade modellen udgøre fundamentet i deres ALM analyse. Der kan derfor 

sås tvivl om den dynamisk-stokastiske optimeringsmodel i fremtiden vil vinde indpas, men det 

afhænger af, om pensionsselskaberne kan opstille en realistisk model, som samtidig kan løses. 
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Derudover skal selskaberne have den fornødne tillid til at basere deres langsigtede strategiske 

ALM beslutninger på dynamisk-stokastiske optimeringsmodeller. 
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6 Stokastisk simulering 
Indtil nu har jeg analyseret tre forskellige tilgange til at styre ALM i et pensionsselskab. I dette 

kapitel vil jeg introducere stokastisk simulering, der er karakteriseret ved at være en deskriptiv og 

stokastisk tilgang. Denne fremgangsmåde er derfor helt i tråd med deterministisk simulering, 

mens modelleringen har visse fællestræk med stokastisk optimering. 

Hele ideen med stokastisk simulering er at beskrive pensionsselskabets udvikling ved hjælp af 

stokastiske simuleringer. Den stokastiske tilgang giver et langt mere realistisk billede af fremtiden, 

da usikkerhedsaspektet og korrelationer mellem aktivklasser inddrages. Pensionsselskabet får 

indsigt i et repræsentativt udsnit af de fremtidige udviklingsmuligheder for aktiverne, passiverne 

og deres indbyrdes forhold, når der simuleres et passende stort antal stokastiske scenarier.  

Typisk består stokastisk simulering af tre dele: input, iterativ proces samt output. Hele kernen i 

stokastisk simulering er den iterative proces, hvor udviklingen i aktiverne og passiverne simuleres 

skiftevis. Inputtet er de forudsætninger, som modelleringen tager udgangspunkt i, mens outputtet 

er resultatet af alle simuleringerne. 

Jeg vil starte med at beskrive hvilke input, der udgør grundlaget for de efterfølgende simuleringer. 

Dernæst vil jeg beskrive og analysere to forskellige modeller til modellering af aktiverne. Jeg vil 

gennemgå en VAR model og en mere komplet model, der repræsenterer to forskellige 

indgangsvinkler til stokastisk simulering. Derefter vil jeg redegøre for interaktionen mellem 

passiverne og modelleringen af aktiverne og slutte af med en diskussion af outputtets struktur og 

funktion.  

6.1 Input 
Inputtet består af de valg og forudsætninger, der skal ligge til grund for simuleringerne i ALM 

modellen. For investeringsfolk er aktivernes karakteristika mest interessante, mens det for 

aktuarerne mest er medlemmernes karakteristika, der er interessante. 

En ALM model skal være fleksibel, så pensionsselskabet kan simulere konsekvenserne ved 

forskellige input. Ud fra simuleringerne kan pensionsselskabet få indsigt i, hvilke afkastmuligheder 

og risici, der er, ved de forskellige input.  

Som udgangspunkt skal værdierne af aktiverne og forpligtelserne i ALM modellen afspejle 

pensionsselskabets reelle markedsværdier. Normalt vil man aggregere aktiverne på de enkelte 

aktivklasser og aktivkarakteristika, mens forpligtelserne aggregeres på de enkelte 

medlemskarakteristika. Derefter simuleres de fremtidige værdier på den baggrund. Bonus- og 

investeringsstrategierne har indflydelse på, hvordan allokeringen af aktiverne foretages i 

fremtiden, samt hvordan afkastene skal fordeles mellem hensættelserne og egenkapitalen. Disse 

strategier bevirker, at ALM modellen bliver dynamisk, da enhver simulering er betinget af de 
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foregående simuleringer. Det betyder, at en bonus- eller investeringsbeslutning på tidspunkt   vil 

have indflydelse på udgangspunktet for de efterfølgende simuleringer. 

6.2 Modellering af aktiver 
Jeg har valgt at analysere to forskellige tilgange som pensionsselskabet kan benytte til at 

modellere en stokastisk udvikling i deres aktiver. Den første model benytter vektor autoregressive 

(VAR) processer til at modellere og korrelere pensionsselskabets aktiver. Tilgangen er forholdsvis 

nem at implementere på trods af det stokastiske islæt, og det er derfor en fordelagtig udvidelse af 

den deterministiske analyse. Den anden model er bygget op af stokastiske differentialligninger. 

Denne model tager udgangspunkt i en helhedsbetragtning, der er konsistent med gængs 

finansieringsteori. I forhold til VAR er den mere kompleks, men til gengæld også mere komplet, da 

den kan modellere alle aktivklasser. 

6.2.1 VAR 

I dette afsnit vil jeg redegøre for VAR modellens tilgang til at simulere udviklingen i et 

pensionsselskabs aktiver. VAR modellen er en såkaldt tidsserie model, som er kendetegnet ved, at 

værdien af en variabel kan udtrykkes ved hjælp af tidligere perioders værdier. Dette fænomen 

kaldes for autokorrelation. Hvis variablen kun afhænger af værdien i sidste periode taler man om 

en første ordens VAR model, hvilket skrives som VAR   . En VAR model med vilkårlig orden, 

skrives som VAR   . Jeg vil først introducere den generelle VAR model og analyserer efterfølgende 

hvordan modellen kan benyttes til at simulere fremtidige afkast på pensionsselskabernes 

aktivklasser. 

VAR modellen 

Den generelle VAR model af  ’te orden er givet ved summen af to deterministiske led og ét 

stokastisk led. De to deterministiske led udgør henholdsvis et konstant led og et led, som bidrager 

med historiske observationer. Det stokastiske led opfanger støj, der ikke kan forklares af de 

deterministiske led. Modellen kan skrives som 

              

 

   

    

hvor    er en vektor med de estimerede værdier for variablene til tidspunkt  ,    er en vektor 

indeholdende konstanter,    er en kvadratisk matrix, som indeholder koefficienterne til     ,   er 

antallet af medtagne perioder som værdien til tidspunkt   er baseret på og    er den 

flerdimensionale normalfordeling med middelværdi 0 og varians-kovariansmatrix  ,           . 

Der gælder desuden nogle krav for tidsserier omkring stationaritet, men dem vil jeg ikke gå ind i 

her, men blot henvise til Shumway & Stoffer (2006). 
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I den efterfølgende analyse har jeg valgt    , hvilket betyder, at variabelværdierne i periode   

kun afhænger af den foregående periode    . Jeg har valgt at omskrive modellen for at øge 

intuitionen bag parametrene 

                   

hvor    er en vektor med de estimerede værdier for variablene til tidspunkt  . Konstanterne   kan 

fortolkes som de langsigtede middelværdier for   , mens matricen   er graden af autokorrelation 

mellem variablene. Det gælder dog kun, hvis  ’s egenværdier er mindre end én. Her er 

autokorrelation et udtryk for graden af afhængighed af, at sidste periodes værdier var forskellige 

fra de langsigtede middelværdier. For at give en bedre forståelse af VAR modellen vil jeg nu 

opskrive den fulde model. 

 

    

 
    

   

  

 
  

   

       

   
       

  

        

 
        

   

    
 

    
  

Det ses, at hvis elementerne i matricen   er forskellige fra nul, så er værdien af hver variabel,     , 

afhængig af værdierne fra sidste periode,       , udover at være betinget af konstanten   og det 

stokastiske led.  

Da formålet med VAR modellen er at modellere fremtiden på baggrund af historiske data er det et 

krav, at de historiske værdier også kan estimeres ved VAR. Det kan gøres ved den sædvanlige 

Ordinary Least Squares (OLS) procedure og der kan henvises til Lund (2006) for en gennemgang af 

dette. 

Jeg vil i det efterfølgende afsnit redegøre for, hvordan et pensionsselskab kan benytte VAR 

modellen til at modellere udviklingen i afkastet på forskellige aktivklasser. På den baggrund kan 

modellen udgøre aktivdelen af et pensionsselskabs samlede ALM studie. 

VAR modellering af aktiverne 

I henhold til Roy Hoevenaars (2003) kan de økonomiske variable, der indgår i typiske ALM studier, 

modelleres ved hjælp af en VAR model. Ideen er, at de fremtidige værdier skal modelleres på 

baggrund af de estimerede værdier. For at skabe varianser og kovarianser mellem aktivklasserne, 

som er i overensstemmelse med  , vil det være fordelagtigt, at de stokastiske led initialt 

modelleres som uafhængige standardnormalfordelte variable. Ved en efterfølgende 

transformation af de standardnormalfordelte led, opnås de ønskede varianser og kovarianser. 

Dermed kan den traditionelle VAR    model benyttes til at modellere afkast på selskabernes 

aktivklasser ved 

  
                  

  

hvor   henviser til den  ’te simulering,   er en vektor af standardnormalfordelte tal og   er en 

specialkonstrueret øvre trekantsmatrix. Der findes maksimalt én   matrix, der ved multiplikation 
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med   
  skaber den ønskede multivariate normalfordeling med middelværdi 0 og varians-

kovariansmatrix   (Tjur 2002). På baggrund af den estimerede  , kan   findes ved hjælp Cholesky 

dekompositionsalgoritmen. Jeg henviser til RiskMetrics (1996) for en uddybning af Cholesky 

dekompositionsalgoritmen. Dimensionen af   
  er givet ved antallet af aktivklasser og renter, som 

pensionsselskabet ønsker at modellere i deres ALM model. Elementerne i   skal fortolkes som 

hvert aktivs gennemsnitlige afkast, mens   viser, hvor meget forskellen fra sidste periodes afkast 

og middelafkastet bidrager til det pågældende afkast. Pensionsselskabet kan med udgangspunkt i 

VAR    modellen simulere renter og afkast for hver af de modellerede aktivklasser over så mange 

perioder som de ønsker. 

VAR eksempel 

Formålet med eksemplet er at vise, hvordan et pensionsselskab kan benytte VAR modellen til at 

modellere årlige afkast på en obligations-, aktie- og ejendomsportefølje. Da det er vigtigt for en 

ALM model at inddrage renten til opgørelse af forpligtelserne, har jeg valgt Finanstilsynets 

diskonteringsrente, der benyttes af flere pensionsselskaber. 

Eksemplet er baseret på fiktive værdier for forventede afkast, varianser, kovarianser og 

autokorrelationer, men med en vis realisme. Jeg har også tilstræbt, at der er en vis realisme i 

relationerne mellem diskonteringsrenten, obligations-, aktie- og ejendomsporteføljerne. For 

forståelsens skyld har jeg angivet korrelationsmatricen i stedet for kovariansmatricen. 

 
µ σ 

 
A r o a e 

 
Ω r o a e 

Diskonteringsrente (r) 3,5% 10% 
 

r 0,2 0 0 0 
 

r 100% -78% 25% -20% 

Obligationsportefølje (o) 5% 9% 
 

o 0 0,2 0 0 
 

o -78% 100% -11% 15% 

Aktieportefølje (a) 10% 20% 
 

a 0 0 -0,1 0 
 

a 25% -11% 100% 0% 

Ejendomsportefølje (e) 7% 15,2% 
 

e 0 0 0 0,2 
 

e -20% 15% 0% 100% 

Tabel 7 

De forventede afkast,  , for obligations-, aktie- og ejendomsporteføljen er fiktive, mens 

diskonteringsrenten er et skøn for, hvor renten har bevæget sig henne de sidste par måneder. 

Risikoen     for diskonteringsrenten og de tre porteføljer er valgt på baggrund af deres 

forventede afkast. Empiriske observationer indikerer, at renter har mean reversion (Hull 2005), så 

derfor har jeg sat diskonteringsrentens årlige autokorrelation til 0,2. Jeg har sat 

obligationsporteføljens autokorrelation lig med diskonteringsrentens, da renten i høj grad er 

medbestemmende for afkastet på obligationer. For aktieporteføljen har jeg valgt en svag negativ 

autokorrelation. For ejendomsporteføljen modellerer jeg med en positiv autokorrelation svarende 

til obligationsporteføljens. Krydsautokorrelationen mellem aktiverne har jeg valgt at sætte til nul, 

så intuitionen bag parametrene bibeholdes og kompleksiteten holdes på et overkommeligt niveau. 

Jeg vil i stedet modellere sammenspillet mellem aktivafkastene i korrelationsmatricen, hvor de er 

nemmere at styre. 
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Korrelationen mellem diskonteringsrenten og obligationsporteføljen er sat til at være meget 

negativ, da afkastet på obligationsporteføljen falder når diskonteringsrenten stiger. Af samme 

grund er ejendomsporteføljen negativt korreleret med diskonteringsrenten. Jeg har valgt forsigtigt 

med korrelationerne mellem aktier og henholdsvis renten og obligationer. For aktier og 

ejendomme mener jeg ikke, at der er ræsonnement for en umiddelbar korrelation, hvorimod 

korrelationen mellem ejendomme og obligationer er positiv på grund af den fælles relation til 

renten. 

På baggrund af de estimerede parametre kan jeg modellere det  ’te års  ’te simulering ved 

 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 
 

 
 

  

    
  
   
  

   

      
    

         
         

        
        

     
    

 

 

 
 

  
      

  
    

  
     

  
     

 
 

  

        
     

       
            

          
          

            
        

 

 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 
 

 
 

 

hvor den sidste matrix er fremkommet ved brug af Cholesky dekomponeringsalgoritmen. På 

baggrund af modellen har jeg foretaget tre simuleringer over 30 år med vidt forskellige forløb. Se 

bilag 3 for beregninger. Udviklingen for renten og hver af porteføljerne er illustreret i Figur 8. 
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Figur 8 

På trods af, at simuleringerne er baseret på de samme parameterværdier, er der dog vidt 

forskellige udviklinger for henholdsvis diskonteringsrenten og de tre porteføljer. Det er helt klart 

at aktieporteføljens høje forventede afkast og risiko skinner igennem ved, at der er både store 

stigninger og fald, men den ligger generelt et godt stykke over både udviklingen i obligations- og 

ejendomsporteføljen. Udviklingen i både obligations- og ejendomsporteføljen udvikler sig mere 

ensartet i de tre scenarier på grund af den lavere risiko og det næsten identiske forventede afkast. 

Selvom det med det blotte øje kan være svært at spotte, kan man dog godt se, at korrelationerne 

mellem aktiverne kommer til udtryk. I det første scenario er afkastet på obligationer meget 
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stagnerende når diskonteringsrenten stiger, mens obligationsporteføljen stiger når 

diskonteringsrenten falder. 

Jeg har med tre eksempler illustreret, hvordan pensionsselskaberne kan benytte VAR til at 

modellere tre aktivklasser samt Finanstilsynets diskonteringsrente. Der er ingen restriktioner på 

antallet af aktivklasser eller rentesatser, der kan inddrages i VAR modellen. Det vil i praksis derfor 

være nærliggende at underopdele aktivklasserne og medtage flere rentesatser (key rates). På den 

måde kan pensionsselskabet få et bedre billede af rentestrukturen og dermed et bedre billede af 

deres rentefølsomhed på aktiverne og forpligtelserne. På den måde opnår pensionsselskabet et 

bedre sammenspil mellem udviklingen i aktiverne og forpligtelserne. Der kan dog benyttes en 

ekstern rentestrukturmodel sammen med VAR, men det vil til gengæld besværliggøre 

håndteringen af modellernes interaktion. Pensionsselskaberne kan risikere at renterne bliver 

negative eller at der er arbitragemuligheder, hvorfor en ekstern rentestrukturmodel kan være 

hensigtsmæssig at benytte. Det kan dog være svært at modellere afkast på baggrund af VAR og 

samtidig modellere renter på baggrund af en ekstern model. Grunden til dette skal findes i 

modelleringen af sammenhængen mellem rentestrukturen og afkastene på de renteafhængige 

aktivklasser. Et andet problem med VAR modellen er den utilfredsstillende evne til at modellere 

renter og aktivklasser, som ikke kan karakteriseres ved forventede afkast, varianser, kovarianser 

og autokorrelationer. Det betyder, at det vil være svært at integrere derivater i VAR modellen. En 

anden svaghed ved VAR modellen er, at kompleksiteten hurtigt bliver høj, når der inddrages 

mange variable.  

Fordelen ved VAR tilgangen er det meget intuitive og simple setup. De parametre, som benyttes, 

forventede afkast, varianser, kovarianser og autokorrelationer, er kendte størrelser for 

pensionsselskaberne og de kan let estimeres ud fra historiske observationer. Derfor giver VAR 

modellen pensionsselskaberne mulighed for at få implementeret en avanceret model for aktiverne 

på forholdsvis kort tid. 

6.2.2 Fuld model 

En fuld model er ensbetydende med, at modellen kan bruges til at modellere alle aktivklasser, men 

også kan anvendes til at opgøre forpligtelserne. Udgangspunktet for min fulde model er, at 

aktiverne kan integreres via en eller flere faktorer, som også kan have indflydelse på opgørelsen af 

forpligtelserne. På den måde bliver det muligt, at få et teoretisk korrekt modelmæssigt 

sammenspil mellem de modellerede aktiver, som ikke kun består af de valgte korrelationer, som 

det var tilfældet i VAR modellen 

Modelgrundlag 

Der er primært to væsentlige elementer i en fuld models setup. For det første skal modellen være 

stokastisk, og for det andet skal den anvende en helhedsbetragtning. 
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En stokastisk model vil i dette tilfælde sige, at der indgår en form for tilfældighed eller støj, der er 

med til at give et realistisk billede af aktivernes mulige udvikling. Det stokastiske element 

modelleres ved hjælp af en Wiener proces. Det var Norbert Wiener, som introducerede processen, 

der var tiltænkt som en modellering af en Brownsk bevægelse, som man kender fra fysikkens 

verden, hvor små partikler bevæger sig tilfældigt ved nedsænkning i væske. Wiener processen har 

siden vist sin brugbarhed i forbindelse med modellering af uforudseelige fænomener, der 

observeres i de finansielle markeder. En Wiener proces er karakteriseret ved følgende to 

egenskaber 

1.         , hvor          

2. Værdierne af    for to vilkårlige tidsintervaller er uafhængige. 

Wiener processer indgår som det stokastiske element i den fulde model, hvor de bidrager med støj 

til den modellerede udvikling. 

Formålet med at benytte en fuld model er, at det giver en helhedsbetragtning af sammenspillet 

mellem pensionsselskabets aktiver. Modellen er bygget op omkring en risikofri rente, hvor der i 

overensstemmelse med standard finansieringsteori kan tillægges passende risikopræmier i 

modelleringen af afkastet for de forskellige aktiver. På den baggrund er det også muligt, at 

inkorporere forskellige sammenhænge, hvilket er hensigtsmæssigt, da de finansielle markeder 

sjældent er ukorrelerede. 

Hele omdrejningspunktet i den fulde model er en renteproces, som beskriver dynamikken i den 

øjeblikkelige korte risikofrie rente (denne vil fremover blive benævnt den korte rente). I denne 

forbindelse fortolkes den korte rente ofte som renten på en bankkonto. Renteprocessen anvendes 

til at bestemme en rentestruktur, der kan benyttes til at opgøre passiverne til markedsværdi. 

Derudover indgår renteprocessen i modelleringen af aktivklasserne, hvor hver aktivklasses 

forventede afkast defineres som den korte rente tillagt en risikopræmie. På den måde bliver 

aktivklasserne modelleret ved en proces, der beskriver ændringen i hver enkelt aktivklasses. Hvis 

den enkelte aktivklasse indeholder karakteristika i form af forventede afkast, risiko og 

korrelationer, som ikke er homogene, kan aktivklassen opdeles yderligere. Typisk vil man kunne 

opdele et pensionsselskabs aktieinvesteringer i nogle forskellige afkast- og risikoprofiler, som man 

hver især vil modellere. Der er som sådan ikke nogle begrænsninger med hensyn til, hvilke eller 

hvor mange aktivklasser, samt opdelinger af disse, man kan specificere. 

Model 

Jeg vil i dette afsnit opstille en fuld model, som er konstrueret i overensstemmelse med sidste 

afsnits beskrevne tilgang. Modellen er inspireret af Lund (2001), Hull (2005), Munk, Sørensen & 

Vinther (2004) og Munk & Sørensen (2010). Den fulde model benytter sig af stokastiske 

differentialligninger til at modellere udviklingen i aktiverne. Jeg vil først introducere en 

rentestrukturmodel, som kan bruges til at markedsværdisætte passiverne. Derefter vil jeg definere 
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en obligations-, aktie- og ejendomsproces, som henholdsvis kan beskrive udviklingen i et 

obligations-, aktie- og ejendomsindeks. Til sidst vil jeg runde af med nogle af de 

udvidelsesmuligheder, som ligger i denne type model. 

Rentestrukturmodel 

Der ligger som sådan ikke nogle begrænsninger i valget af rentestrukturmodel i dette setup, og 

man kan i princippet vælge den model, der bedst matcher éns behov. Den model jeg har valgt er 

en én-faktor model, som betyder, at der er perfekt korrelation mellem ændringerne i 

nulkuponrenterne over tid. I én-faktor rentestrukturmodel antages det, at renteprocessen for den 

korte rente følger den generelle stochastic differential equation (SDE), der ser sådan ud 

                     

hvor faktoren    er defineret som den korte rente,   er funktion af driften,   er funktion af 

volatiliteten og    er en Wiener proces.  

Jeg har valgt at benytte Vasiceks (1977) eksponentielle-affine én-faktor rentestrukturmodel til at 

beskrive dynamikken i rentestrukturen. Denne er givet ved følgende proces, som også er kendt 

som en Ornstein-Uhlenbeck proces 

                      

hvor    er defineret som den korte rente,   repræsenterer det langsigtede niveau for den korte 

rente,     er et udtryk for, hvor hurtigt renten vender tilbage til det langsigtede niveau,    er 

volatiliteten på den korte rente og      er en renterelateret Wiener proces. 

Dynamikken i renten afhænger af to led, hvor det første er et deterministisk driftsled og det andet 

er et stokastisk led. I driftsleddet er der inkorporeret mean reversion, som betyder, at renten      

bliver trukket i retning af det langsigtede niveau     med hastigheden  . Det stokastiske led består 

af en rentevolatilitet og en Wiener proces, hvor Wiener processen er det stokastiske element, der 

bidrager med støj til den modellerede udvikling. 

Obligationsproces 

I det ovenstående beskrev jeg, hvordan man kan bestemme rentestrukturen samt udviklingen i 

denne ud fra en renteproces. Med udgangspunkt i, at prisen på en obligation afhænger af 

rentestrukturen, kan jeg opstille en obligationsproces, som vil gøre os i stand til at modellere 

afkastet på obligationsinvesteringer. 

Dynamikken i prisen på en obligation,   , kan beskrives ved følgende obligationsproces 
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hvor    er den korte rente,    er risikopræmien ved at investere i obligationen,    er volatiliteten 

på obligationen og       er den renterelaterede Wiener proces. 

Obligationsprocessen er givet ved et deterministisk driftsled og et stokastisk led. Driftsleddet 

består af den korte rente fra renteprocessen og en risikopræmie, som er defineret ved        . 

Man kan fortolke risikopræmien som prisen på renterisiko      gange mængden af 

obligationsrisiko     . Mængden af obligationsrisiko er defineret ved          , hvor    er 

mængden af renterisiko og      er den modificerede varighed, som blev gennemgået i kapitlet 

om deterministisk optimering. Risikopræmien kan opfattes, som den kompensation investor skal 

have for at investere i en obligation, der har en større rentefølsomhed,     , end den korte rente. 

Jeg vil i det efterfølgende antage, at den modificerede varighed er konstant. Det kan 

retfærdiggøres ved at tænke på    som prisen på en obligationsportefølje, hvor de udløbne 

obligationer erstattes af nye. Set ud fra en empirisk og teoretisk betragtning er der en negativ 

korrelation mellem den korte rente og afkastet på obligationsporteføljen. For en passende 

tidshorisont vil driftsleddet bidrage med en positiv korrelation på grund af   , og derfor må det 

stokastiske led, der består af obligationsvolatiliteten og den renterelaterede Wiener proces, have 

negativt fortegn. Det stokastiske led vil derved blive perfekt negativt korreleret med det 

stokastiske led i renteprocessen. Hvordan korrelationen samlet set bliver, afhænger dog af 

konstanterne   ,    og     . Går værdien af      mod nul, vil den korte rente og afkastet på 

obligationsporteføljen, for en passende tidshorisont, gå mod en perfekt positiv korrelation, da 

afkastet på obligationsporteføljen vil svare til den korte rente. Er værdien af      derimod større, 

hvilket er tilfældet for pensionsselskaberne, så opnås den ønskede negative korrelation. 

Aktieproces 

For at være i overensstemmelse med finansieringsteorien, modellerer jeg aktieafkastet, så det i et 

vist omfang bliver påvirket af rentestrukturen samt ændringer i denne. Det er dog væsentligt 

sværere at bestemme rentens påvirkninger på aktier, end det er for obligationerne. Jeg vil i det 

følgende vise, hvordan man kan opstille en aktieproces, der kan bruges til at modellere afkastet på 

aktieinvesteringer. 

Afkastet på et aktieindeks,   , hvor udbyttet geninvesteres, kan beskrives ved følgende 

aktieproces 

   

  
                             

hvor    er den korte rente og    er risikopræmien ved at investere i aktieindekset. Volatiliteten på 

aktieindekset består af    og     , som ikke har nogen selvstændig fortolkning, mens de tilhørende 

Wiener processer      og      relaterer sig til henholdsvis aktieindekset og renten. 

Aktieprocessens driftsled består, ligesom obligationsprocessens, af den korte rente fra 

renteprocessen og af en risikopræmie. Denne risikopræmie er et udtryk for det merafkast, som 
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investor skal kompenseres med, for at påtage sig risikoen ved at investere i aktieindekset. 

Risikopræmien på aktieindekset estimeres som en selvstændig parameter i modsætning til 

obligationsporteføljens, der er givet ved nogle obligations- og renteafhængige parametre. 

Ejendomsproces 

For at illustrere, hvor simpelt det er at tilføje nye aktivklasser til den fulde model, har jeg medtaget 

en ejendomsproces. Afkastet på ejendomme kommer fra lejeindtægter og ændringer i 

markedsværdien. Lejeindtægterne er forholdsvis faste og kan let estimeres, da de enten er aftalt 

for længere tid ad gangen eller er inflationskorrigerede. Ændringer i markedsværdien er til en vis 

grad afhængig af rentestrukturen. Da ejendomskøb generelt set er lånefinansieret, vil et fald i 

renteniveauet føre til en stigende efterspørgsel. Det modsatte er tilfældet med stigende renter. 

Jeg vil på den baggrund opstille en ejendomsproces, der kan benyttes til at modellere afkastet på 

ejendomsinvesteringer. 

Ændringen i en ejendomsportefølje,   , hvor lejeindtægterne kan geninvesteres, kan beskrives ved 

følgende ejendomsproces 

   

  
                             

hvor    er den korte rente og    er risikopræmien ved at investere i ejendomsporteføljen. 

Volatiliteten på ejendomsporteføljen udgøres af    og     , der hver især ikke kan fortolkes. 

Wiener processerne      og      relaterer sig henholdsvis til ejendomsporteføljen og renten. 

Det ses, at ejendomsporteføljen er konstrueret ud fra samme princip som aktieprocessen, hvor 

den eneste forskel er, at parametrene knytter sig til en ejendomsportefølje i stedet for et 

aktieindeks. Derfor er fortolkningen af de to processer også identisk. Risikopræmien for 

ejendomsinvesteringer må dog forventes at være lavere, end den for investering i aktieindekset, 

men til gengæld er volatiliteten ligeledes lavere.  

6.3 Aktivernes sammenspil med passiverne 
Sammenspillet mellem aktiver og passiver er essensen af ALM, og dette afsnit udgør således 

koblingen mellem ALM og det foregående afsnit om aktivmodellering. Jeg vil kun beskrive 

passiverne i et deterministisk setup, hvor ændringer i forpligtelsernes cash flow kun sker på 

baggrund af udviklingen i aktiverne.  

Aktiverne og passiverne hænger som bekendt uløseligt sammen, hvilket ALM modellen skal 

reflektere. Rentestrukturen, som har indflydelse på både aktiver og passiver, beskrev jeg i afsnittet 

omkring modelleringen af aktiverne. I dette afsnit vil jeg derfor kun beskæftige mig med det 

resterende samspil mellem aktiver og passiver. 
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Modelleringen af aktiver og passiver skal ske i henhold til bonus- og investeringsstrategierne samt 

de lovmæssige krav og restriktioner, som pensionsselskabet er underlagt. Det vil sige, efter hver 

periode foretages en ny regulering af de modellerede aktiver og passiver, som vil være det nye 

udgangspunkt i den fremtidige modellering. Pensionsselskabets valgte bonusstrategi er vigtig, da 

det fremtidige cash flow for forpligtelserne er afhængig af, hvordan selskabet vælger at fordele 

afkastet på passiverne. Derudover skal ALM modellen efter hver periode rebalancere porteføljen i 

overensstemmelse med investeringsstrategien samt de lovmæssige krav og restriktioner. Alt dette 

svarer til en enkelt simulering over   perioder, der skal gentages et ønsket antal gange. Hele 

essensen i stokastisk simulering er netop at foretage en lang række simuleringer, som 

pensionsselskabet kan træffe de langsigtede strategiske beslutninger på baggrund af. For at give 

pensionsselskabet det bedste beslutningsgrundlag er det derfor vigtigt, at outputtet er så godt 

som muligt. Ved iterativt at afprøve forskellige strategier, kan selskabet få et godt billede af, hvilke 

strategier, der på sigt er bedst for pensionsselskabet at benytte. 

6.4 Output 
Det foregående afsnit drejede sig om, hvordan input som investerings- og bonusstrategier spiller 

sammen med modelleringen af aktiver og passiver. Jeg vil i dette afsnit beskrive det output, der er 

selve resultatet af ALM modellen. Som tidligere nævnt, er output afhængig af input. Da forholdet 

mellem input og output ikke er entydigt, kan det derfor heller ikke forudsiges. Det er derfor vigtigt, 

at outputtet har en struktur, der kan give pensionsselskabet indblik i nogle områder, der er vigtige 

i forbindelse med fastlæggelsen af de langsigtede strategier. 

I stokastisk simulering fremkommer output ved gentagne gange at simulere udviklingen for 

pensionsselskabets aktiver og passiver. Pensionsselskaberne ønsker typisk at analysere simulerede 

værdier for de nøgletal, som indgår i regnskabet. Derfor vil udviklingen i selskabernes egenkapital 

og solvensgrad være et vigtigt output. Ligeledes vil udviklingen i solvensen set i forhold til de 

kommende Solvens II regler være et vigtigt output for de danske pensionsselskaber.  

Pensionsselskabet kan på baggrund af deres nuværende situation simulere en række fremtidige 

scenarier. Ved at betragte outputtet fra disse scenarier kan selskabet få indblik i, hvordan den 

nuværende måde at drive virksomhed på er gearet til fremtiden. Derudover kunne det også være 

interessant at analysere, hvordan ændrede forudsætninger og strategier vil påvirke outputtet. Det 

er derfor nødvendigt, at outputtet har en struktur, der gør det muligt at sammenligne på tværs af 

forskellige ALM scenarier. Ved at afprøve forskellige inputs indvirkning på output har 

pensionsselskabet mulighed for at vurdere, hvilke tiltag, som på sigt vil være bedst for selskabet. 

Det mest simple output af en stokastisk simulering er en procentsats, som for hvert nøgletal 

angiver, hvor ofte en given hændelse indtræffer. Det vil dog altid være at foretrække at få output 

for hvert nøgletal beskrevet ved sandsynlighedsfordelinger i stedet for blot en sandsynlighed. 

Fordelen ved sandsynlighedsfordelinger er, at selskabet har mulighed for at få specificeret 

konfidensintervaller for hvert nøgletal. Outputtet behøver nødvendigvis ikke tage udgangspunkt i 
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alle simuleringerne. Det kan også være interessant for pensionsselskabet at analysere enkelte 

simuleringer til bunds for at få et billede af, hvorfor det nu engang gik som det gjorde. Især i 

forbindelse med ekstreme hændelser kan det være interessant for selskabet at vide, hvorfor nogle 

simuleringer udviklede sig så radikalt. For at selskabet altid kan forklare årsagerne for de enkelte 

hændelser, er det derfor meget vigtigt, at der lagres så meget data som muligt i forbindelse med 

hver simulering. Fælles for strukturen af output er, at det givne resultat afhænger af antallet af 

simuleringer, hvor der altid vil gælde, at resultatets validitet stiger med antallet af simuleringer. 

6.5 Konklusion 
Stokastisk simulering kan give pensionsselskaberne en god forståelse af meget komplekse 

problemstillinger som selskaberne kan drage nytte af i ALM sammenhænge. Modellerne giver 

pensionsselskaberne mulighed for at modellere usikkerheder, inddrage korrelationer mellem 

aktiverne og modellere bonus- og investeringsstrategier. Dette er alt sammen væsentlige 

elementer, der er med til at gøre ALM analysen dynamisk og virkelighedsnær. 

Pensionsselskaberne får dermed et langt mere nuanceret billede af den fremtidige udvikling samt 

de meget komplekse problemstillinger, de står overfor. 

En stokastisk simulering er hovedsageligt et langsigtet strategisk redskab, hvor 

pensionsselskaberne kan få indsigt i konsekvenserne af deres beslutninger over en længere 

tidshorisont. Der er også stor fleksibilitet i stokastisk simulering, da tilgangen giver 

pensionsselskaberne mulighed for at analysere konsekvenserne af specifikke hændelser. 

Jeg har i dette kapitel analyseret en VAR og en fuld model, der begge er illustreret ved et muligt 

setup. VAR modellen kan via sit nemme setup være med til at give et pensionsselskab en hurtig 

gevinst i forhold til de deterministiske ALM modeller. Til gengæld har modellen nogle ulemper, 

hvor specielt rentestrukturens sammenspil med aktiverne og forpligtelserne, kan give anledning til 

problemer. Den fulde model roder dog bod på det problem, da der indarbejdes en 

rentestrukturmodel. Dette gør, at modellen kan udvides til at kunne modellere alle aktivklasser 

inklusiv derivater. Modellen giver også anledning til et væld af muligheder, da konstruktionen af 

hver enkelt parameter kan skræddersyes til det enkelte pensionsselskabs behov og ønsker. På den 

anden side er det dog med til at øge modellens kompleksitet betragteligt, ligesom det kan 

medføre, at sammenhængen mellem modellens dele ikke fremgår særlig tydeligt. Hvilken 

modeltilgang det enkelte pensionsselskab skal vælge, afhænger af deres behov, ønsker og 

ressourcer. Selskabet må således foretage en afvejning af hver model i henhold til deres krav. 

Da outputtet i en stokastisk simuleringsmodel kan bestå af konfidensintervaller og 

sandsynlighedsfordelinger, indeholder det et væld af informationer. Fordelen ved dette er, at 

pensionsselskabet kan danne sig et godt billede af sandsynligheden for, at specifikke hændelser 

indtræffer. Selskabet kan dermed få indblik i både upside, downside og most-likely scenarier. 

Dermed kan outputtet være med til at give selskabet de rigtige værktøjer til at træffe de mest 

hensigtsmæssige langsigtede beslutninger for bonus- og investeringsstrategier. 
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Selvom der er en masse fordele ved at benytte en stokastisk simuleringsmodel tilgang, er der dog 

også svagheder. Det vil være et problem, hvis modellen ikke er i stand til at modellere relevante 

problemstillinger på en måde, som stemmer overens med den virkelige verden. Benytter 

pensionsselskabet for eksempel en fuld rentestruktur, så skal den også kunne modellere 

rentestrukturen på en meningsfuld måde, hvor teori hænger sammen med empiri. En teoretisk 

korrekt model giver trods alt kun mening, hvis de estimerede værdier for modellens parametre 

også giver mening. Korrekt estimering af parametrene er naturligvis ekstremt vigtigt i denne 

sammenhæng, da betydningsfulde beslutninger ellers kan blive truffet på et forkert grundlag. Det 

gælder også for modelleringen af aktiverne. 

For at ALM modellen skal leve op til disse krav, risikerer pensionsselskabet, at modellen bliver 

meget kompleks. Det betyder, at det bliver nødvendigt at have et indgående kendskab til 

modellen og dens konstruktion for at kunne forstå den. Har selskabet ikke det, vil modellen blive 

en blackbox, hvor der er en manglende tillid til modellens resultater. Denne problematik hænger 

også sammen med, at forholdet mellem input og output ikke er forudsigeligt, og at det dermed 

ikke er så let at forklare årsager til hændelserne i outputtet. Det kræver derfor at 

pensionsselskabet er i stand til at fortolke outputtet, da tilgangen ikke giver en decideret løsning.  

For at sikre at en stokastisk simuleringsmodel giver et pålideligt og troværdigt resultat, når der 

modelleres mange år frem i tiden, skal der foretages flere tusinde simuleringer. Det medfører, at 

modellerne let bliver meget tidskrævende. Nedsætter man antallet af simuleringer, kan det 

betyde at kvaliteten af output falder. Det må pensionsselskabet derfor have med i overvejelserne. 
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7 Konklusion 
Jeg har analyseret udvalgte ALM modeller til pensionssektoren, som er karakteriseret ved fire 

forskellige tilgange. Tankegangen bag hver enkelt model bidrager til en samlet forståelse af den 

meget komplekse ALM problemstilling, som pensionsselskaberne står overfor. Modellerne har 

hver især deres fordele og ulemper, men fælles for dem er, at de kan medvirke til at selskaberne 

får et bedre grundlag til at træffe deres ALM beslutninger på. Det betyder dog ikke, at hver model 

kan anvendes direkte i praksis, da der er mange hensyn, som indgår i det samlede perspektiv. 

Udgangspunktet for deterministisk optimering er at minimere renterisiko, og derfor fokuseres der 

udelukkende på obligationer. Det gør modellerne meget restriktive, hvilket er uhensigtsmæssigt i 

forhold til løsning af praktiske problemstillinger. Dermed får pensionsselskaberne kun et 

begrænset bidrag til deres strategiske beslutninger. De er derfor alt for simple til at udgøre en 

komplet ALM model. Varighed og specielt key rate duration kan dog med fordel indgå i en ALM 

analyse, hvor de kan kvantificere renterisikoen på aktiver og passiver.  

Deterministisk simulering bidrager til, at pensionsselskaberne kan analysere udvalgte 

markedsudviklinger, der har indflydelse på pensionsselskabet. Tilgangen giver mulighed for, at 

analysere både worst-case, best-case og most-likely scenarier. Det kan for eksempel gøres ved at 

undersøge konsekvenserne af nuværende/alternative derivat- og investeringsstrategier. Tilgangen 

har dog ikke mulighed for at inddrage dynamiske bonus- og investeringsstrategier. Styrken ved 

denne tilgang er ubetinget worst-case scenarierne, der også bruges til den kortsigtede 

risikostyring, hvilket også er tilfældet med Solvens II scenarierne. Netop i forbindelse med Solvens 

II er worst-case scenarierne er der en ruinsandsynlighed på 0,5 %, hvilket svarer til en ruin hvert 

200. år. Den kortsigtede fokusering er dog strengt taget i modstrid med det grundlæggende 

langsigtede perspektiv i ALM. Baseres de strategiske beslutninger på baggrund af worst-case 

scenarier, vil det føre til inoptimale beslutninger for selskabet og pensionsopsparerne. 

Med stokastisk optimering kan pensionsselskaberne på baggrund af ukendte fremtidige forhold 

foretage en decideret optimering af deres beslutninger. Den statisk-stokastiske liability 

optimeringsmodel har mange diskutable antagelser, der anfægter dens troværdighed og validitet. 

Eftersom modellen heller ikke er i stand til at modellere alle de relevante forhold for et 

pensionsselskab, er den derfor heller ikke brugbar som decideret ALM model i praksis. Selvom 

modellen ikke understøtter beslutningsgrundlaget i pensionsselskaberne, kan den dog bistå den 

samlede ALM analyse på grund af dens forklaringsmæssige egenskaber. De dynamisk-stokastiske 

optimeringsmodeller har derimod mulighed for at anvende et langt mere komplet teoretisk 

fundament, som giver dem mulighed for også at inkorporere dynamiske bonus- og 

investeringsstrategier. Men hvis de dynamisk-stokastiske optimeringsmodeller skal kunne 

anvendes i praksis, bliver de dog meget komplicerede og nemt en blackbox. Derudover vil ALM 

modellen blive så omfattende, at selv nutidens høje teknologiske niveau vil have svært ved at løse 

optimeringsproblemet. Der er derfor lang vej til, at modellerne befinder sig på et niveau, hvor 
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forståelsen og tilliden til dem i praksis er stor nok til, at pensionsselskaberne kan og tør bruge dem 

som fundament i en ALM analyse. 

Stokastisk simulering beskriver pensionsselskabernes potentielle udvikling og giver dem indsigt i 

konsekvenserne af deres langsigtede strategiske beslutninger. Såvel VAR som den fulde model er 

utrolig fleksibel, og selskaberne kan derfor skræddersy modellerne, så de matcher lige præcis 

deres behov, ønsker og ressourcer. Det skyldes, at selskaberne får mulighed for at modellere alle 

de forskellige aktivklasser samt dynamiske bonus- og investeringsstrategier. VAR modellen har dog 

nogle uhensigtsmæssigheder med hensyn til modelleringen af rentestrukturer og derivater. 

Outputtet i en stokastisk simuleringsmodel er særdeles sigende og giver pensionsselskaberne et 

indgående kendskab til konsekvenserne af de analyserede forhold og strategier. Hvis modellerne 

gøres meget avancerede, kan kompleksiteten dog hurtigt blive så stor, at selskabet mister 

overblikket og dermed også tilliden til dem. 

På baggrund af den teoretiske indsigt i tilgangene til ALM modellerne mener jeg, at stokastisk 

simulering giver pensionsselskaberne de bedste forudsætninger for at konstruere en state-of-the-

art ALM model. Den store forståelse af den komplekse ALM problemstilling, som selskaberne kan 

få, vil komme både pensionsopsparerne og ejerne til gode. Det skyldes, at modellen bidrager 

væsentligt til understøttelse af pensionsselskabets beslutningsgrundlag for de langsigtede 

strategier. Pensionsselskaberne skal selvfølgelig foretage en afvejning af ALM modellens fordele 

og ulemper i henhold til deres behov, ønsker og ressourcer. 

Selvom de mest avancerede ALM modeller, jeg har beskæftiget mig med, kan inkorporere de 

væsentligste forhold for et pensionsselskab, så har de dog begrænsninger. Det er for eksempel 

ikke muligt for modellerne at tage højde for faktorer, der ikke er baseret på markedsværdier, 

afkast eller risiko. Pensionsselskabernes boligejendomme kan eksempelvis både være en 

investering og et gode for medlemmerne i selskabet, da de har fortrinsret til at leje dem. ALM 

modellerne er dog ikke i stand til at kvantificere medlemmernes nytte ved at leje disse boliger. Det 

er derfor vigtigt, at selskaberne tager sådanne betragtninger med i deres beslutninger. 

Jeg mener ud fra et teoretisk og praktisk synspunkt, at den fremtidige forskning bør analysere de 

muligheder, som jeg har belyst indenfor stokastisk simulering. Det vil her være interessant at 

konstruere en fuld model, som kan inkorporere rentestrukturen og aktivklasserne på en 

tilfredsstillende måde samt at inkorporere dynamiske bonus- og investeringsstrategier. Det kunne 

derudover også være interessant at inddrage beregningsforudsætningerne for passivsiden, da det 

vil give en mere helstøbt ALM model. 
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