
Kredit Ratings:

Interesse Kon�ikter, Ratings Shopping og Rating in�ation

Kandidatafhandling af:

Katrine Cederstrøm Wex

Cand.merc.(mat.)

Copenhagen Business School

28. maj 2010

Vejleder: Hans Keiding

Antal Anslag:188515 Underskrift:KatrineCederstr/omWex

1



Katrine C. Wex Kredit Ratings 28. maj 2010

Abstract

In the recent �nancial meltdown there has been countless discussions on where to place the

blame and many agrees that the credit rating industry and in particular the credit rating

agencies played a signi�cant role. Credit rating agencies are accused of deliberately in�ating

ratings and generally being too lax regarding the ratings of some structured products. One

reason, for why attention goes to the rating agencies and people argue that ratings are in-

�ated, is the industry's extensive problem with con�icts of interest due to the current business

model. In the business model the issuers who are to be rated also pay the fees for the rating.

This combined with issuers' choice to shop for the most favorable rating, also called ratings

shopping, induces a moral hazard problem by giving the agencies incentive to in�ate ratings

in contrast to reporting truthfully. The consequence would then be a general rating in�ation.

In response to the numerous accusations the rating agencies argue that such behavior

would be very damaging for them, since their reputation is at stake. They also emphasize

their argument by stating that reputational capital is of key importance in the industry. It

has therefore been discussed whether reputational concerns are powerful enough to discipline

the rating agencies. Furthermore some economists argue that although the business model has

been in use since the 1970s the problem with ratings shopping did not arise until recent years

when the marked for complex structured �nancial products grew rapidly. This could indicate

that the complexity of the new products also is a signi�cant factor in the �nancial turmoil.

Another point is the fact that competition is somewhat limited in the rating marked due to

the SEC's designation of NRSROs (Nationally Recognized Statistical Rating Organizations).

The NRSRO label recognizes ratings of chosen rating agencies to be of signi�cant value in

investment decisions. This created a barrier to entry in the credit market, and many have

therefore argued that inducing competition could reduce the problems in the industry.

The objective of this thesis is to analyze rating in�ation thus the relevance of the above

mentioned points: Whether reputational concerns are enough to discipline the agencies; whether

or not the complexity of the product is of signi�cance in discussions of rating in�ation; and �-

nally if encouraging competition will in fact reduce con�icts of interests or instead increase rat-

ings shopping. Through the analysis, we �nd that when large fractions of the rating agencies'

revenues comes from rating complex products reputational concerns are not powerful enough

to discipline the ratings agencies. Introducing competition, given that a certain amount the

investors are naïve, will only increase issuers' options for ratings shopping. Therefore en-

couraging competition will probably not be a preferable solution to the ratings industry's

problems. Furthermore we �nd that when the rated products are su�ciently complex, the is-

suer's incentive to shop for ratings is strong. Therefore an increase in complexity could induce

a systematic bias in disclosed ratings, even when the agencies report truthfully.

Combining the analysis and the results, this leads to one clear conclusion the credit rating

industry needs regulation. We therefore discuss di�erent possible policy recommendations,

�nding that a platform-pays model might be a sustainable solution.
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Del I

Indledning

1 Indledning

Man skal ikke lede langt efter økonomer, som ønsker at give deres bud på en forklaring af

hvem eller hvad, der har været skyld i Finanskrisen, der er betegnelsen for det krak, der de

seneste år har huseret i de �nansielle markeder og den generelle økonomi. Det er heller ikke

uforståeligt, at man de kan være svært at give en speci�k faktor skylden for det �nansielle

kaos, der er mange faktorer der har haft ind�ydelse. Et sted hvor mange gerne vil ligge skylden

er i kredit rating industrien, og i særlig grad hos kredit rating bureauerne. Rating bureauerne

er blevet beskyldt for at have slækket på kvaliteten af deres ratings og for, at forsætligt of-

fentliggøre in�ationsprægede ratings. Beskyldningerne omhandler primært rating af �nansielle

strukturerede produkter.

En af årsagerne til at folk bebrejder rating bureauerne er de omfattende problemer med

interesse kon�ikter i industrien, der primært avles af udsteder-betaler modellen. I denne for-

retningsmodel, er det en udsteder af et �nansielt produkt, hvis virksomhed eller produkt skal

rates, der betaler for selve ratingen, der opstår derfor en del mistro til den endelige kreditvur-

derings objektivitet. Det kan være pro�tabelt for udsteder at shoppe efter de mest favorable

ratings, hvilket også kaldes ratings shopping, det skyldes at en højere rating øger investorernes

tillid til investeringen og følgeligt deres betalingsvilje, hvorved udsteder kan fastsætte en højere

pris for produktet. Da rating bureauets indtjening er afhængig af gebyrerne betalt af udsteder,

vil forretningsmodellen og ratings shopping medføre, at rating bureauet i stedet for at udgive

sandfærdige ratings kompromittere kvaliteten følgeligt udgiver in�ationsprægede ratings.

Som svar på de utallige beskyldninger om rating in�ation, argumenterer rating bureauerne,

at hele industrien og ikke mindst deres indtægt er afhængig af det omdømme de har bygget op

gennem tiden. Moody's CEO Raymond McDaniel er blandt andet citeret i Bloomberg News,

for at have sagt at omdømme-kapital er det vigtigste element i kredit rating industrien (Becker

og Milbourn, 2009). Deres argument bygger således på, at det vil være for risikabelt for dem at

o�entliggøre �falske� ratings, idet det vil påvirke deres omdømme og derved have stor betydning

for deres forretning. At omdømme bekymringer er nok til at disciplinere rating bureauerne er

derfor ligeledes blevet et meget diskuteret emne i og omkring kredit rating industrien.

Endvidere, kan det argumenteres, at rating in�ation først er blevet et problem efter intro-

duktionen af de komplekse strukturerede �nansielle produkter og ikke mindst efter, at væksten

i dette marked er boomet. Begrundelsen for dette argument bunder i, at udsteder-betaler mod-

ellen har været i brug siden 1970'erne og det er først indenfor de seneste år at problemerne er

opstået. Det er derfor relevant at se på, hvorledes kompleksiteten af de nye produkter påvirker

ratingprocessen set i sammenligning til almindelige virksomhedsobligationer. Ydermere giver

det en klar indikation af, at den stigende kompleksitet i kreditprodukterne har haft betydning
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for den tumulten i det �nansielle marked.

Endeligt, diskuteres det, hvorvidt rating markedets begrænsede konkurrence er skyld i

interesse kon�ikterne og derved de in�ationsprægede ratings. Årsagen til at konkurrence

er begrænset skyldes, at SEC i 1975 formaliserede rating bureauernes rolle ved at indføre

betegnelsen NRSRO, der står for Nationalt Anerkendte Statistiske Rating Organisationer.

Benævnelsen af NRSRO, anerkender således udvalgte rating bureauer, til at have særlig værdi

i investerings beslutninger. Dette skabte en adgangsbarriere i rating markedet, set fra nye rat-

ing bureauers synspunkt. Diskussionen går således på, hvorvidt fjernelse af denne betegnelse

og en opfordring til øget konkurrence kan være en løsning til rating industriens problemer,

eller om det i stedet ville øge ratings shopping.

Det overordnede formål med denne afhandling er, at analysere, hvorvidt det er relevant

at snakke om rating in�ation i sammenhæng med Finanskrisen. Vi tager udgangspunkt i

ovenstående emner og derved undersøge validiteten af følgende argumenter: Er bekymringer

omkring tab af omdømme nok til at disciplinere rating bureauerne? Hvordan påvirker de

�nansielle produkters kompleksitet den endelige rating, og hvorledes påvirkes udsteders inci-

tament til ratings shopping? Kan øget konkurrence i markedet begrænse problemerne og gøre

markedet mere e�cient, eller vil det i stedet øge ratings shopping? Endeligt vil vi diskutere

mulige regulative tiltag, til at løse problemerne med ratings shopping og interesse kon�ikterne.

Afhandlingens struktur er som følger. Sektion 2 giver et overblik over kredit rating indus-

trien og kredit ratings. Herunder hvilket formål kredit rating bureauerne og deres ratings. I

sektion 3 gives en kort gennemgang af, hvorledes ratings benyttes til at kontrollere kreditrisiko.

Hvilket illustreres i CreditMetrics. Sektion 4 giver en kort introduktion til problemerne i kredit

rating industrien herunder, interesse kon�ikter, ratings shopping og rating in�ation og fun-

gere primært som indledning til de følgende afsnit. Sektion 5 udføres en detaljeret analyse

af modellen præsenteret af Mathis, McAndrews og Rochet i �Rating the Raters� (2009). Det

er en simpel model, der kigger på omdømme omkostningerne i forhold til rating bureauernes

incitament til at udgive in�ationsprægede ratings. Sektionen analyserer modellen og hoved

resultaterne under to scenarier, et hvor bureauet observationer er perfekte og det mere realis-

tiske scenarie, hvor observationerne er ufuldkomne. Sektion 6 analyserer, hvorledes konkurrence

påvirker rating industrien ved at sammenligne ratings shopping og rating in�ation under et

monopol og et duopol. Hertil benyttes modellen præsenteret af Bolton, Freixas og Shapiro

i �The Credit Ratings Game�. Ydermere analyserer Bolton et al., hvornår rating markedet

er mest e�cient, disse resultater er også inkluderet i sektionen. Sektion 7 har vi udledt en

simpli�ceret model, af den præsenteret af Skreta og Veldkamp i �Ratings Shopping and Asset

Complexity: A Theory of Ratings In�ation� (2009), til at analysere den stigende kompleksitet

i de �nansielle strukturerede produkter og rating in�ation. Desuden indeholder sektionen en

opsummering af resultaterne fundet i Skreta og Veldkamps analyse. Sektion 8 evaluerer resul-

taterne af analysernes og sammenfatter dem. I sektion 9 diskuteres mulige regulative tiltag til

at komme problemerne i rating industrien til livs. Herunder diskuteres følgende muligheder
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Cuomo planen, en Investor-betaler model, og en platform-betaler model. Sektion 10 konklud-

erer ved at opsummere afhandlingens hoved resultater.
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Del II

Kredit Ratings og Kredit Rating Industrien

2 Kredit Rating Industrien

For at forstå kredit rating industrien, kan det være en hjælp at forstå baggrunden for eksis-

tensen af kredit rating bureauer (CRA), samt det egentlige formål med kredit ratings. Vi starter

med at kigge på et af de basale, dog væsentlige problemer i �nansverdenen; Hvorledes låneres

kreditværdighed og kvalitet kan bestemmes, så investor/udlåner opnår en følelse af sikkerhed

i forhold til den investerede sum, og får en forsikring omkring låners fortsatte karakter og

pålidelighed efter lånet er udstedt? Der er derfor tale om store problemer med asymmetrisk

information på det �nansielle marked.

Markedet kan opdeles i to grupper af udlånere: De specialiserede udlånere som banker, for-

sikringsselskaber, pensions fonde og diverse �nansielle virksomheder, der alle har rig mulighed

og evne til selv at indsamle den mængde information, der er nødvendig for at lave en begrundet

vurdering af låner. Disse udlånere kan ofte også selv generere den ønskede information, når

virksomheder og koncerner udsteder obligationer, og derved låner penge af det o�entlige kredit

marked. Således kan udlånerne vurdere kvaliteten af deres investeringer og optimere placerin-

gen af deres midler. Den anden gruppe af udlånere kaldes de ikke-specialiserede udlånere og

består primært af små investorer fra den almene o�entlighed. På grund af færre ressourcer og

midler vil de ikke-specialiserede udlånere ofte have behov for hjælp til at generere information

omkring obligations udstedere og andre lånere. Desuden er der også tilfælde, hvor de specialis-

erede udlånere har brug for hjælp til at lave deres vurdering, for et eksempel kan det være

lønsomt, hvis udlåner ønsker at investere i nye risiko områder, hvor de har mindre erfaring.

Det kan derfor konkluderes, at kredit rating industrien reducerer distancen mellem låner og

udlåner. Her skal det tilføjes, at CRA'erne og deres ratings opfylder behov for både udlånere

og lånere, på den ene side får investor adgang til nødvendig information og kan derfor foretage

begrundede optimale investerings beslutninger samt reducere sine udgifter til information. På

den anden side får udsteder/låner adgang til kapital og midler, og derved �nansiere ønskede

projekter, desuden hjælper ratings til at optimere beslutninger omkring udstedelser og de �-

nansielle instrumenters opbygning. Endeligt, giver ratings udsteder nemmere markedsadgang,

og derfor reduceres omkostninger hertil.

Vi har lige konstateret, at informationsasymmetri er en signi�kant faktor i formålet og

baggrunden for kredit rating industrien og at denne bygger på, at de to markedsdeltagere hen-

holdvis principal (udlåner/investor) og agent (låner/udsteder) ikke har samme information.

Derfor er den væsentligste funktion for et CRA, at objektivt måle udsteders kreditrisiko og

derved hjælpe med at gennemskue og minimere markedets asymmetriske information.Ved at

mindske sandsynligheden for problemer med asymmetrisk information minimeres, reduceres

des lige sandsynligheden for moral hasard, e.g. udsteder kunne, efter kontrakten er indgået,
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have incitament til at følge egne interesser, også selvom de er i direkte strid med udlåners.

Et andet problem, der ofte opstår i sammenhæng med asymmetrisk information er adverse

selection, her henvises til George Akerløfs citron-teori (Akerløf, 1970). Idet investor ikke har

samme information som udsteder omkring, hvorvidt instrumentets kvalitet, er det risikabelt

eller sikkert, vil markedet automatisk prisfastsætte udstedelserne i forhold til den gennem-

snitlige risiko, derfor diskrimineres ikke mellem gode instrumenter og citroner. Konsekvensen

heraf er så, at risikoen af sikre instrumenter overvurderes og risikoen der tilhører de risikable

instrumenter undervurderes, hvilket betyder, at udstedere af sikre instrumenter ikke kan sig-

nalere deres kvalitet i et sådan marked, og derfor trækker sig. Hermed er investorerne efterladt

med �citronen�, i form af de risikable instrumenter, hvis pris er for høj givet deres høje risiko.

Et CRA giver altså udsteder af det gode instrument mulighed for at signalere des kvalitet,

og derved kan det generelt set undgås, i hvert fald begrænses, at risikoen henholdsvis over

eller undervurderes. Herved hjælper CRA'et både udlåner og investor, idet udlåner undgår

den overvurderede citron, mens låner får mulighed for at opnå en bedre pris.

En anden funktion, som kredit ratingen opfylder er, at denne muliggøre en sammenligning

af kreditrisikoen på tværs af udstedere og deres instrumenter. Hvilket er en væsentlig årsag

til, at investorer efterspørger ratings, idet ratings anvendes når de sammensætter porteføljer.

Selve sammenligning af rating skalaer og overensstemmelsen fra bureau til bureau, diskuteres

i afsnit 2.3.2.

Den sidste funktion omfatter, at ratings fra et givet CRA fungerer som en generel stan-

dard eller sprog når der refereres til kreditrisiko. Det betyder, at ratings er observerbare og

veri�cerbare, hvilket gør at de kan karakteriseres som et mål, og kan derfor benyttes i juridisk

sammenhæng. Selvom man ser på den kumulative sandsynlighed for alle fremtidige eventu-

alforpligtigelser er det umuligt at forudsige alle de mulige hændelser, såsom situationer hvor

låner ikke kan eller vil opfylde sine �nansielle forpligtigelser, og det kan helt sikkert ikke gøres

vericerbart. Derfor er kredit ratingen unik, når der skal skrives diverse kontrakter, da denne

sammenfatter mængden af privat og o�entlig information til et mål, der kan opretholdes i

retten.

Endeligt, er vigtigt at forstå at de tre funktioner komplementerer hinanden, idet efter-

spørgslen efter en af funktionerne oftest er betinget af, at ratingen opfylder de to andre.

Eksempelvis, vil et mål for kreditrisikoen ikke være anvendeligt for investorerne, såfremt dette

mål ikke kan sammenlignes på tværs af udstedere og instrumenter. Generelt, opfylder kredit

ratings fra globale CRA'er, der er baseret på en udsteder-betaler forretningsmodel (se Afsnit

2.2), alle tre funktioner.

Vi har nu skabt et billede af, hvorfor kredit rating bureauer eksisterer, men hvilke faktor-

er gør, at markedsdeltagerne vælger at stole på dem? En signi�kant faktor er kredit rating

virksomhedens omdømme og vurderinger af store mængder �nansielle instrumenter gennem

tiden. Netop denne erfaring og informationsmængde af historisk data, gør også et CRA er

overlegent i dens kredit vurdering, set i forhold til det informationsgrundlag en enkelt investor
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besidder.Vi vil bruge mere tid på diskussion af betydningen af CRA'ets omdømme i Sektion

5.

I dag �nder man endnu en �deltager� i markedet, i form af regulering, der har nemlig i

stigende grad været behov for regulering af rating servicerne siden 1930'erne. Endvidere er

det set siden 1970'erne, at regulative restriktioner i forhold til udbud, har haft tendens til at

favorisere de store kredit rating bureauer i forhold til nye bureauer, der ønsker at indtræde på

markedet. Det at markedet er reguleret har derfor betydet at de store siddende virksomheder

i den grad sidder på markedet, og det er ikke ensbetydende med at de opretholder kvaliteten

og derved fortsat kan leve op til markeds tests. Reguleringen er derfor også en ind�ydende

faktor, når det gælder CRA'ernes kredit vurdering. Herunder vil vi se nærmere på de få men

store kredit rating bureauer der eksisterer i markedet og vi vil kigge mere dybdegående på

regulering i Sektion 8.

2.1 Kredit Rating Bureauer

Når der tales om kredit rating bureauer, er der hovedsageligt tre navne, netop de tre store

amerikanske bureauer Moody's, Fitch og Standard and Poor's (S&P). Det skal dog tilføjes,

at der eksisterer også mindre virksomheder, ofte er de specialiseret inden for et område eller

land, eksempelvis kan de fokusere på at estimere låners default sandsynligheder til banker, for-

sikringsselskaber og lignende udlåns institutioner i Nordamerika. Moody's, der tidligere var ejet

af Dun and Bradsheet, har siden 2000, været en selvstændig virksomhed, og har specialiseret

sig i diverse rating aktiviteter, både inden for obligationer og diverse �nansielle instrumenter.

S&P forsyner markedet med mange forskellige �nansielle services inden for informationsdeling,

hvoraf kredit ratings kun tilhører en lille del, desuden er S&P ejet af McGraw-Hill. Endeligt

er Fitch ejet af et fransk �rma, FIMALAC.

Moody's o�entliggjorde deres første rating i 1909, i 1916 fulgte Poor's Publishing Company,

i 1922 begyndte Standard Statistics Company at udgive ratings, og endeligt fulgte Fitch Pub-

lishing Company i 1924. Efterfølgende har der eksisteret mellem tre og fem store amerikanske

�rmaer med ratings som det generelle formål. Herudover eksisterer endvidere mindst 35-40 bu-

reauer i resten af verdenen, hvoraf disse både kan være fokuserede på deres nationale marked

eller internationalt. Dog rangerer Moody's og S&P også i resten af verden, begge dækker store

dele af Europa, mens henholdsvis Moody's primært dækker Asien og S&P Latin Amerika

(White, 2001).

Antallet af kredit rating bureauer er en af de mest bemærkelsesværdige faktorer i kredit

rating industrien, i USA er der som sagt tre store alment kendte bureauer, tilsvarende eksisterer

nogle stykker i Indien, Kina og Korea, enkelte lande har to, mens størstedelen af lande, hvor

bureauets hovedsædet er placeret i landet, kun har et. En forklaring på, hvorfor der er så få

bureauer omkring i verdenen kan være, at obligations markederne er mindre udviklede i andre

lande, set i sammenligning med USA, og derfor langt mindre efterspørgsel efter institutioner

med speciale i informations indsamling og specialist vurderinger. Følgeligt, er der heller ikke

10



Katrine C. Wex Kredit Ratings 28. maj 2010

behov for løsning af problemer med asymmetrisk information. Denne forklaring dækker dog

ikke det amerikanske marked, hvor Moody's og S&P altid har domineret markedet, så hvorfor

er det sådan? Sammenlignet med aktie markedet, hvor der er tusinder af aktie analytikere,

ansat i diverse virksomheder for værdipapir handler, konstant står klar med deres bud på

fremtiden, så hvorfor gælder dette ikke også kredit markedet? At CRA'er har valgt at være

uafhængige af henholdsvis udstedere og investorer, forklares lidt med den simple grund, at det

er nødvendigt for, at bureauerne kan fastholde deres objektivitet i forhold til kreditvurderingen,

derved begrænses interesse kon�ikter også. Vi vil dog senere se, at kredit rating industrien

alligevel kæmper med �ere problemer, der bunder i interesse kon�ikter (se Del III).

Ingen af ovenstående forklaringer begrunder dog antallet af bureauer, hertil er der et par

muligheder: En åbenlys årsag er, at USA's Securities and Exchange Comission (SEC) i 1975,

dannede betegnelsen for udvalgt kredit rating virksomheder som Nationalt Anerkendte Statis-

tiske Ratings Organisationer (NRSROs). Et CRA kan opnå, denne anerkendelse inden for

en af følgende fem kategorier: (1) Finansielle institutioner, mæglere, eller forhandlere; (2)

Forsikringsselskaber; (3) Udstedere af virksomhedsobligationer; (4) Udstedere af obligationer

udstedt med sikkerhed i speci�cerede aktiver, ofte låne porteføljer; og (5) Udstedere af stat-

sobligationer, kommunale værdipapirer, eller værdipapirer udstedt af en udenlandsk regering

etc. (http://www.sec.gov/answers/nrsro.htm). Der er i dag, siden august 2008, i alt ti kredit

rating virksomheder på SEC's liste over NRSRO'er, de er overvejende amerikanske, men der er

efterhånden også nogle få udenlandske på listen. Anerkendelsen medfører således, at SEC an-

vender de udvalgte bureauers ratings til blandt andet �nansiel regulering (mere om det under

Sektion 2.3). På denne måde favoriseres selskaber med NRSRO status og der skabes implicit

en adgangs barriere til markedet for indtrædende bureauer.

En bedre forklaring kan �ndes med baggrund i stordriftsfordele og standardisering, idet

omdømme, som nævnt tidligere, er en vital faktor for et rating bureau, og et godt ry opbygges

gennem tiden via erfaring med store mængder og variationer af aktiver, det kan derfor være

svært for ikke at sige umuligt at komme ind på markedet som ny. Desuden, er det også logisk,

at investorer meget vel foretrækker få og standardiserede ratings og raterer, i forhold til at

skulle forholde sig til �ere, for så at være nød til at ska�e information om CRA'erne og deres

historie. Når der kun er få ratings og raterer, kan udlåner hurtigt sammenligne og vurderer de

ratings, der er udgivet om en given udsteder samt dennes instrument og derved komme frem

til en konklusion.

2.2 Forretningsmodel

Den nuværende forretningsmodel, som benyttes af �ere af de store kredit rating bureauer, er en

såkaldt udsteder-betaler model, hvor bureauets indtægter stammer fra betalinger opkrævet af

de virksomheder og produkt udstedere, der rates. En betaling for kredit ratings er ofte opdelt

i en årlig fast ydelse, samt et væsentligt større engangsbeløb, som opkræves ved obligationse-

mission og den første rating. Ydelser og betalinger varierer i forhold til obligationens pålydende
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værdi, dog meget sjældent med en lineær sammenhæng, desuden gives der ofte mængderabat

til meget aktive udstedere (Becker og Milbourn 2009). Betalings strukturen er lidt anderledes

når det gælder virksomheds udstedelser og andre �nansielle instrumenter, for det første er

der her tale om henholdsvis solicited ratings, hvilket er ratings som udsteder selv har initieret

eller anmodet om, og unsolicited ratings, hvilket er ratings o�entliggjort af bureauerne uden

anmodning fra udstederen, hertil skal det noteres, at nuværende SEC regler kræver, at alle

NRSRO registrerede bureauer skal gøre samtlige ratings o�entligt tilgængelige enten via in-

ternet eller andet medie mod et rimeligt gebyr (Sangiorgi et al., 2009). For de uanmodede

ratings, er der ingen opkrævning af gebyrer eller lignende til udsteder, dog vil deres kredit

kvalitet herved også blive bedømt ud fra et dårligere grundlag, da det kun er den o�entligt

tilgængelige information der tages i betragtning. Initiere udsteder derimod selv ratingen, giver

denne ligeledes CRA'et adgang til fortrolig information omkring virksomheden etc., hvor ud

fra en grundig vurdering af kreditkvaliteten kan �nde sted. De �este udstedere ser derfor ofte

det at dele deres information som en mulighed for at forbedre ratingen, denne forbedring kan

så opveje rating omkostningerne.

For at opsummere: udsteder-betaler modellen, er altså en model, hvor udsteder selv anmod-

er om en rating for hvilken han betaler et gebyr. Hertil skal det tilføjes, hvilket vi vil uddybe

senere, at udstedere i nogle tilfælde anmoder om ratings fra forskellige bureauer, og herefter

kun o�entliggøre den største, hvilket er et af de væsentlige aspekter ved rating shopping. Kri-

tikken af denne model går i særdeleshed på interesse kon�ikter, i og med det er udsteder,

hvis aktiver og kredit kvalitet der vurderes, der ligeledes betaler for ratingen. Mange mener

derfor at der er for tæt kontakt for at opnå en objektiv rating. Udsteder ønsker selvfølgeligt

at maksimere sin nytte, hvilket kan opnås ved at få en højere rating, da usikkerheden omkring

aktivets risiko så begrænses og den risikoaverse investor investors betalingsvillighed vokser.

Konsekvensen af dette kan være, at kredit rating bureauet får incitament til at give en rating,

som er højere end den egentlige vurdering af kredit kvaliteten. Hvorvidt dette er et aktuelt

problem, vil vi se nærmere på i Del III.

En anden betalings struktur kaldes investor-betaler modellen, her betaler forbrugeren, of-

test investor, for den ønskede rating. Ofte er denne model bygget op omkring en abonnement

struktur, hvor investor betaler for at få adgang til diverse ratings og anden information. Nogen

mener, at denne model undgår problemer med ovenstående interesse kon�ikter, idet forretnings

transaktionen udelukker udsteder. Der er dog også megen kritik omkring denne model, eksem-

pelvis er det næsten umuligt at undgå problemer med free riding, hvor investorer deler deres

information uden om bureauet. Enkelte kritikere mener endvidere at store institutionelle in-

vestorer, e.g. hedgefonde, kan påvirke rating bureauernes resultater, idet det er i investors

interesse, at de udgivede ratings fungerer som støtte til deres investerings strategi. Et sig-

ni�kant aspekt er desuden, at udsteder ikke er forpligtiget til at dele information omkring

virksomheden med rating bureauet, og disse oplysninger er særdeles nyttige når det handler

om fremadrettede ratings. Bemærk, at denne model ofte bruges af de små CRA'er (White,
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2001).

2.3 Kredit Ratings

Vi beskrev i ovenstående, hvordan et kredit rating bureau har til formål at løse principal-agent

problemer, der gerne opstår på grund af asymmetrisk information via dets o�entliggjorte rat-

ings, men hvad er en rating? Der eksisterer ikke en egentlig de�nition på en kredit rating,

imidlertid er det dog væsentligt for samtlige rating virksomheder at understrege, at kredit

ratings er vurderinger/meninger og skal derfor ikke ses som regler og anbefalinger til køb, sælg

eller hold af et bestemt aktiv, endvidere kan en rating ikke bedømme, hvorvidt en investering

er passende for den enkelte investor. Selv de store rating bureauer har forskellige de�nitioner

af en kredit rating, Fitchs de�nition understreger forskellen mellem sandsynligheden for, at

default vil forekomme og det potentielle tab til investorerne. De ligger endvidere vægt på, at

alle ratings er relative og bruges af investorer som indikation af sandsynligheden for, at de i ov-

erenstemmelse med investeringens vilkår får deres penge igen. Standard & Poor's kredit rating

er en mere generel mening om kreditværdigheden hos den enkelte udsteder, eller for udsteder

i forhold til et speci�kt �nansielt instrument, hvor denne mening er baseret på relevante risiko

faktorer. Endeligt fokuserer Moody's på, at en kredit rating, fra dem, er en uafhængig mening

om kreditrisiko, altså en vurdering af udsteders evne og ikke mindst vilje til at tilbagebetale

den eller de �nansielle forpligtigelser, foreskrevet i kontrakten/instrumentet, rettidig gennem

hele kontrakten/instrumentets levetid. Fælles for de tre største bureauer gælder, at en kredit

rating er en mening om udsteders vilje og evne til at opfylde �nansielle forpligtigelser. Derfor

kan det konkluderes, at en mulig de�nition af en kredit rating kunne være: En vurdering af

kreditværdigheden for en virksomhed eller et �nansielt instrument.

CRA'er danner deres vurderinger ud fra en mængde af faktorer, heriblandt kvaliteten af

det instrument der udstedes, de eksisterende forpligtigelser, udsteders lån- og tilbagebetalings

historie, samt generel forretnings performance. Ud fra analyser af sådanne faktorer forsøger

CRA'et at forudse udsteders kredit performance og sandsynlighed for default under givne

makroøkonomiske- og kredit betingelser, e.g. væsentlige stress situationer. Ratingen er ikke

nødvendigvis kun baseret på o�entlig delt information, men ofte har virksomheden eller udst-

eder, som tidligere nævnt, valgt at samarbejde med et eller �ere CRA'er og deler derfor intern

information med dem. Endvidere, er sandsynligheden for default en relevant faktor, hvorfor

det er vigtigt at have en klar de�nition af dette begreb, hvilket diskuteres i Sektion 1.3.

Størstedelen af ratings er vurderinger af virksomhedsobligationer, men brugen af ratings

har i de senere årtier bredt sig til �ere områder, heriblandt rates jævnligt statsobligationer,

præferenceaktier, samt strukturerede �nansielle produkter, som CDO'er, etc. Både regulator-

er, banker, obligationsejere, pensionsfonde og andre former for formueformidlere efterspørger i

stigende grad ratings, blandt andet til rating baserede betingelser for deres forretnings beslut-

ninger og lignende. Den stigende efterspørgsel har således også medført ind�ydelsen af ratings

på værdipapir markederne har gennemgået en markant stigning. Stigninger har haft stor ind-
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�ydelse og i dag eksisterer ratings overalt i de �nansielle markeder. Ligeledes benyttes ratings

i stigende grad som benchmark eller generel standard for kreditværdighed.

Kernebrugerne af ratings er dog stadigt primært gældsudstedere og investorer med fast

forrentede investeringer: På den ene side har vi gældsudstederne, her er ratingen med til

at bestemme deres �nansierings omkostninger, samt skabe �nansierings muligheder, og ikke

mindst hvilken kvalitet af investorer de får, det vil sige, at er ratingen høj vil de ofte få

stærke og økonomisk dygtige investorer, mens det modsatte gælder for en dårlig rating, hvis

de da overhovedet får investorer. Udsteder efterspørger derfor ratings, idet omfang en rating

forbedrer prisfastsættelsen og omsætteligheden af deres �nansielle forpligtigelser, samt øger

pålidelighed set fra forretningsmæssige modparters synspunkter. Endvidere forbedres udst-

eders muligheder, når investor har præference for speci�kke ratings. e.g. på grund af enten

interne eller eksterne reguleringer. Ud fra denne baggrund har mange virksomheder i dag, som

en del af deres målsætning og i høj grad deres �nansierings strategi, et ønske om at opnå

og opretholde favorable rating niveauer. Dette er også en af årsagerne til, at blandt andet

Moody's og S&P tilbyder overvågning af, hvorledes en given rating opfører sig under forskel-

lige scenarier. Ved brug af samme service kan udsteder således også få forståelse for, hvordan

enkelte ændringer i det �nansielle instruments karakteristika, kan medføre en ændret rating,

hvilket gør det nemmere at tilpasse et produkt og sikre den ønskede rating.

På den anden side har vi så investorerne, i særlig grad investorer med speciale i obligationer

samt porteføljemanagere. For porteføljemanageren spiller ratings en central rolle i styringen

af porteføljerne. Dette gælder i særlig grad for de små og mellemstore formue forvaltere, for

hvilke det er mere omkostningstungt at opbygge deres eget interne rating system. Dermed er

det ikke sagt, at de større managere ikke udnytter rating bureauernes viden, fordi brugen af

det interne kredit rating system ofte er begrænset og derfor mere fungerer som supplement til

de eksterne ratings, i tilfælde hvor de ikke er tilgængelige eller når de er tvetydige. Investorerne

udnytter derfor på den ene side ratings til at danne guide-lines og benchmarks, der hjælper

med at fastsætte egnede aktiver og investerings muligheder. Endvidere bruges de på den anden

side til at bestemme maksimum og minimums kvoter for autoriserede beholdninger. Investor

bruger desuden disse guide-lines, når han/hun tilpasser sin strategi overfor ændringer i kred-

itkvaliteten af hans beholdning. Herudover benytter også diverse investorer og børsmæglere

eksterne kredit ratings når de vurderer deres modparter før en handel indgås. E�ektiviteten af

dette viser sig i særlig grad, når det omhandler styring af likviditet over kortere tidshorison-

ter, samt over-the-counter transaktioner med forskellige typer af derivater, kreditværdigheden,

vurderet af CRA, er således med til at bestemme under, hvilke betingelser/omkostninger delt-

agerne kan få adgang til markedet eller hvorvidt de overhovedet kan opfylde kravene og få

adgang til markedet (Gonzalez et al., 2004).

På trods af, at banker ofte har inkorporeret egne kredit rating metoder, betror de sig ofte

til eksterne ratings som hjælp til at styre deres portefølje og implementering af pengepolitik.

Hertil danner de rating baserede guide-lines, som de�nerer passende aktiver og investeringer,
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både for egne midler og udenlandske valuta reserver. Disse guide-lines bruges desuden når

der tages beslutninger omkring pengepolitisk sikkerhedsstillelse, hvor kredit kvaliteten af de

udvalgte aktiver har stor betydning for niveaukravet for sikkerhedstillelse og risiko kontrol.

Sidst har vi regulatorerne, der absolut ikke spiller en uvæsentlig rolle. Signi�kansen af

rating baseret �nansiel regulering er traditionelt kendt fra USA, her anvendes ratings fra

NRSRO'er, og reguleringen påvirker ikke kun banker, men også forsikringsselskaber, pen-

sionsfonde, børsmæglere og investerings foreninger etc. Rating baseret �nansiel regulering

bruges i �ere sammenhænge, eksempelvis kan de regulative krav begrænse eller nægte køb

af obligationer og andre �nansielle instrumenter med dårlige kredit ratings, som regel under

investeringsgrad (se 2.3.2). Desuden lignende krav stilles ofte til institutionelle investorer in-

ternt i virksomheden. Endvidere pålægger de regulative krav variable kapitalafgifter afhængig

af beholdningens rating, lemper udstedelses betingelserne for en given udsteder eller giver

oplysningskrav for instrumenter/udstedere, der har en tilfredsstillende rating. Her kan man

eksempelvis tænke på en bank, der vil låne penge, des bedre bankens rating er, des mere

lempes kravene til dennes kapitalbeholdning, hvilket er sikkerhedstillelsen for lånet. Sådanne

institutioner er, derfor følsomme over for downgrades, da det vil medføre støre krav til kapi-

talbeholdningen, og kan disse ikke opfyldes skal pengene �ndes et andet sted. Mere generelt

er Basel II projektets dokument �The Stansardised Approach to Credit Risk� (2001) et godt

eksempel på, hvorledes eksterne kredit ratings bruges eksplicit til at fastsætte �kserede kred-

itrisiko vægte for diverse tilsyns kategorier (Gonzalez et al., 2004). Generelt fordeler brugen af

ratings i regulering sig til oplysningskrav, investeringskrav og kapitalkrav. I konsekvens heraf

ses det tydeligt, hvorledes markedets stabilitet på sigt er stærkt afhængigt af, at man kan stole

på de o�entliggjorte ratings og rating kvaliteten, hvilket der kigges nærmere på i Del III.

2.3.1 Defaults

Default begrebet kan være �ertydigt, idet kernen af kredit rating industrien er default analyse,

er det væsentligt at fastsætte, hvad der speci�kt kræves for, at en virksomhed erklæres i

default/fallit i kredit rating sammenhæng. Default risiko og dette måls præcision har stor

betydning, ikke alene for rating analysen, men også for prisfastsættelse af gældsinstrumenter,

deres performance og vurderingen af kredit markedets e�ciens. Derfor er det vigtigt er have

en klar forståelse for hvad default er, til at starte med de�neres default som forsømmelse

af �nansielle forpligtigelser, derved forstået manglende betaling af skyldige pengebeløb. Idet

man ikke kan forudsige fremtiden, er det vigtigt at huske, at risiko vurderingen baseres på et

grundlag af subjektive estimater, der ofte varierer som konsekvens af, at der bruges forskellige

metoder til at beregne dem.

Som konsekvens af ovenstående simple de�nition af defaults ønsker vi at speci�cerer default

begrebet i forhold til brugen i denne opgave. Ligeledes som det gælder for kredit ratings, er

der ikke en ensidig global de�nition af defaults, eksempelvis er der folk der mener default

indtræder allerede første gang en betaling udebliver efter den kontraktlige afdragsfri periode,
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mens andre mener at default først indtræder 90 dage efter denne periode er afsluttet, såfremt

der ikke er rådet bod på betalingen i mellemtiden. Endeligt, mener nogen, at der først er tale

om en reel default når virksomheden er erklæret konkurs ligegyldigt, hvilken de�nition man

vælger at bruge, vil en default hændelse altid medfører en eller anden grad af forsømmelse af

�nansielle forpligtigelser. I denne opgave, vil vi bruge den mest restriktive de�nition af default,

nemlig den første af de tre, idet investorer allerede her mister penge, hvilket har stor ind�ydelse

på deres investerings beslutninger og generelle strategi (Langorh og Langorh, 2008).

Det er væsentligt også at forstå forskellen på default og teknisk default; Tænk på en sit-

uation, hvor en bank udlåner penge til låntager under speci�kke betingelser og restriktioner,

der skal opretholdes for at have adgang til lånet gennem hele løbetiden. Sådanne restriktioner

kunne være en minimums- likviditets beholdning eller -solvensrate. Kan låntager ikke opfylde

disse betingelser har banken ret til at kræve lånet tilbagebetalt omgående. En sådan situation

kaldes teknisk default, men vil ikke normalvis kvali�cere sig til default, eller indgå i default

statistikker, i midlertidigt er låntagers evne og vilje til at respektere �nansielle obligationer

dog af stor interesse for en kredit rating analytiker. Dette er en naturlig konsekvens af, at

låntagers incitament til at opfylde de i kontrakten bestemte restriktioner og krav, afspejler

dennes generelle evne og vilje til at tilbagebetale lån til tiden, hvilket har væsentlig betyd-

ning for hendes kreditværdighed. Derfor er et hovedpunkt i kredit rating analysen at vurdere

betingelserne for alle låntagers kontrakter, inklusiv private og unoterede. En udeblivende be-

taling, ændrer ifølge Moody's det oprindeligt aftalte jævnfør kontrakten, desuden er det en

hændelse, hvor investoren/obligationsejeren vil undergå et tab. Inden for denne de�nition kan

nævnes tre væsentlige kredithændelser:

1. Et udeblivende eller forsinket afdrag af renter og/eller hovedstol

2. Konkurs, administration, konkurs forvaltning eller andre juridiske blokke, muligvis ved

regulering, i forhold til det aktuelle afdrag på renter og/eller hovedstol

3. En kriseramt udveksling, hvor: (i) Udsteder tilbyder obligationsejere et nyt �nansielt in-

strument eller en pakke/kombination af instrumenter, der samlet svarer til en forminds-

ket �nansiel obligation (som for et eksempel instrumenter eller gæld med en mindre

kuponrente eller beløb, lavere anciennitet eller længere varighed); eller (ii) udvekslingen

har det åbenlyse formål at hjælpe udsteder med at undgå default (Langorh og Langorh,

2008).

Vi vil derfor nu lave en de�nition, hvor en default er første gang en af de tre ovenstående

events sker. Sådanne hændelser er typisk forsaget af, at virksomhedens operative cash �ow er

utilstrækkeligt i forhold til de kontraktlige ydelser, der skal betales, som handels kreditter eller

renteafdrag. Det er klart, at man i en virksomhed, hvor alt �nansieres gennem indtjening og

egenkapital, ikke står overfor sådanne krav, det gælder derfor kun for virksomheder, endvidere

kan dårlig performance alene heller ikke lede til disse hændelser. En gearet virksomhed, der

ligeledes har dårlig performance kan derimod blive insolvent på en cash �ow basis, hvorved en
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af de ovenstående events er en sandsynlig efterfølgning. Derved fører virksomheden sig selv ind

i en situation med �nansiel krise og derfor medfører, at der skal tages korrektive beslutninger

for at forbedre cash �ow og balance. En virksomhed i �nansiel krise er insolvent på en �ow

basis, og er ikke i stand til at møde aktuelle kapital forpligtigelser. Flow baseret insolvens

giver ikke betalte kreditorer mulighed for at kræve restrukturering, idet deres kontrakter med

virksomheden er blevet brudt.

En virksomhed kan også være insolvent på kapital basis: hvilket betyder, at virksomhe-

den har negativ økonomisk kapital, i.e. nutidsværdien cash �owet er mindre end totalen af

forpligtigelser, virksomheden er dog ikke ramt af �nansiel krise, fordi der stadigt betales kon-

traktlige ydelser til tiden. Korrektive handlinger involverer forskellige trin, som at frasælge

betydelige aktiver, fusionere med en anden virksomhed, og/eller reducerer kapitalforbrug og

udgifter til forskning og udvikling.

Virksomheden kan for at �nansielt restrukturere sig, vælge at udstede nye �nansielle in-

strumenter, forhandle med bank og andre kreditorer, ændre gearings-forholdet ved at udskifte

gæld med egenkapital, eller endeligt lave en konkursbegæring. De�nitionen på konkurs er en

retsligt overvåget proces, hvor kontrakter brydes og genskrives, det er vigtigt ikke at bruge

konkurs og likvidering som synonymer for �nansiel krise, likvidering henviser til en situation,

hvor virksomhedens aktiver sælges og indkomsten fordeles til kreditorer og andre fordring-

shavere. Konkurs er et de�nitivt begreb og siges derfor at være binært, enten er man gået

konkurs ellers er man ikke, det er ikke noget man kan være lidt. Der er derfor gjort mange

forsøg på ikke alene at forudsige, hvornår en virksomhed går konkurs, men også hvilke faktor-

er der forsager, hvorvidt virksomheden går konkurs eller ej. Kredit rating bureauer skal altså

også estimere risikoen for konkurs, da denne må siges at have betydning for forebyggelse af

overraskende defaults og analysen af forventede tab. Ikke alene anvender CRA'erne modeller

til forudsigelse af konkurs, men det er også deres opgave at udlede ratings, der fungerer som

information, analyseværktøj og afgørelses faktorer. Det er vigtigt for en kredit rating, at denne

inkluderer en bedømmelse af dårlig performance og i hvilken grad det fører til �nansiel krise,

derfor analyseres også sandsynligheden for at en velfungerende virksomhed vælger at ignorere

kontraktlige forpligtigelser. Desuden analyseres, hvorvidt en virksomhed i krise har incitament

til at forsøge at løse problemerne, dette kan gøres internt, ved hjælp fra kreditorerne eller ved

at indgive konkursbegæring. Det er derfor også væsentligt for kredit bureauerne at beregne

konsekvenserne for kreditorer samt de reelle odds for, at hver af disse hændelser indtræder.

Endvidere er det vigtigt af CRA'erne overvåger virksomheden ressourcer, elasticiteten af dens

struktur, samt kompetencer og karakterer af ledelsen. Kort sagt, en rating giver en samlet

karakter for virksomheden eller et af dennes �nansielle instrumenter, og der er mange faktorer

at tage hensyn til, hvor default absolut er en af de mere signi�kante.

Recovery Rater ved Defaults Når en default hændelse indtræder, har investorer og andre

udlånere, som før nævnt, forskellige rettigheder, på grund af kontraktbrud, samt mulighed-

er således at de kan minimere tabet. Sådanne rettigheder, inkluderer krav om øjeblikkelig
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Figur 2.1: 12-måneder baserede globale recovery rater for defaultede obligationer

Kommentar: Recovery rater er beregnet ud fra gældens markedspris, taget 30 dage efter
default.

Kilde: Moody's Investor Service (2010): March Default Report.

tilbagebetaling af lånet og retten til at tvinge udsteder til at indgive konkursbegæring. Det

tab investor står over for, når et instrument eller en virksomhed defaulter, er ikke nødvendigvis

det fulde beløb, hun har investeret, tabet er derimod den del af det investerede beløb hun ikke

har mulighed for at inddrive. Recovery er således den del af det investerede, investor kan for-

vente at få inddækket. Derfor er det forventede tab givet default (EL) en meget væsentlig

faktor for investor, når han planlægger sine investeringer og derfor en signi�kant faktor når

kreditkvaliteten vurderes.

EL = bel/ob defaulted ∗ (1− forventet recovery givet default) (2.1)

Når �nansielle instrumenter kreditvurderes er forventet tab eller, som i formlen, komple-

mentet forventet recovery givet default altid en del af analysen. Forventet recovery for et givet

instrument afhænger i høj grad af gældens struktur af sikkerhedsstillelse og anciennitet. For-

ventet recovery og er ofte indikeret ved, at et instruments rating rykkes op eller ned i forhold

til udsteders rating relativt til, hvor meget den der til givne recovery rate er forskellig fra en

baseline recovery rate baseret på historiske observationer. Konsekvensen er, at default rater

oftest overvurderer det beløb investorerne taber, idet de ofte kan få inddækket en del af deres

tab ved recovery.

En ofte brugt sats for recovery raten er baseret på markedsprisen for det defaultede in-

strument observeret 30 dage efter default er indtru�et. Default raten de�neres herefter som

forholdet mellem pris og den pålydende værdi. Det ses tydeligt, at instrumentets anciennitet i

kapital strukturen er korreleret med recovery raten, det derfor sværere for holdere af efterstil-
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let gæld at få dækket sine tab end det er for senior gæld, altså har efterstillet gæld en lavere

recovery rate. Dette illustreres i Figur 2.1, hvor Moody's har målt recovery raterne globalt

set for defaultede obligationer, og som forventet har senior sikret gæld i gennemsnittet den

højeste recovery. Recovery rater er langt fra konstante gennem tiden, og følger ofte konjuk-

turudviklingen. Sikkerhed på lån og obligationer er til for at beskytte investorerne og for at

sikre tilbagebetaling, selv når udsteder/låner render ind i hårde tider. Desværre falder recovery

raterne når økonomien trækker sig sammen og antallet af samlede defaults stiger. Recovery

rater og defaults antages ofte at være negativt korrelerede, som konsekvens heraf konstateres

det derfor også, at når der er mest brug for sikkerhed er det som regel ikke tilgængeligt. I

perioder med recession falder recovery signi�kant til under den almindelige gennemsnits sats

(se Figur 2.1.) (Langorh and Langorh, 2008).

2.3.2 Rating Skala

Når kredit rating bureauerne er kommet frem til deres endelige vurdering, giver de en rating ud

fra symboler som AAA, AA-, BB+, eller Caa1. Hvert af ovenstående symboler repræsenterer

en gruppe, hvori deltagerne har samme risiko karakteristik og derved også forholdsvis samme

kredit kvalitet. Symbolismen kan ofte variere fra bureau til bureau. Inden for ethvert rating

system, sondres der mellem udsteder ratings og instrument ratings. På den ene side har vi

rating af en given udsteder, og der ses derfor på hele virksomheden, uden hensyn til det

enkelte gælds instrument der udbydes. Det er derfor en helheds vurdering af virksomhedens

kredit værdighed og kvalitet. Ser man på handel med �nansielle instrumenter, derivater, valuta,

rentesatser etc., da anses en rating af udsteder som en klassi�cering af modparts risiko, hvor

modparts risiko beskriver risikoen for, at den givne modpart ikke kan opfylde kravene i en

given �nansiel kontrakt.

På den anden side har vi så, en rating af et givent �nansielt instrument, her vurderes per-

formance niveauet for et givet instrument. Det egentlige formål er derfor at evaluerer udsteders

incitament til at levere ud fra de kontraktlige betingelser for et givent instrument. En rating

der speci�kt vurderer et givent instrument kombinerer både default risikoen og det forventede

tab givet default. Et eksempel: En fuldt sikret obligationsudstedelse vil sandsynligvis have en

højere rating end ratingen for et efterstående obligationslån, selvom begge udstedelser er fra

samme udsteder, den højere rating skyldes den tilsvarende højere sandsynlighed for fuld recov-

ery, givet obligationens anciennitet. Først når alle sikrede obligationsejere har modtaget deres

penge, vil ejeren af et efterstående obligationslån, modtage sin andel, såfremt der tilstrække-

ligt med midler (Langorh and Langorh, 2008). Hertil er det vigtigt at bemærke, at ratings

på henholdsvis instrumenter og udstedere aldrig er helt uafhængige af hinanden, på trods af

forskellen i deres betydning og brug. Generelt bruges der tre overordnede kredit rating skalaer,

den fundamentale ordinalskala, kreditspænd, og implicit givne markeds vurderinger.
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Den fundamentale ordinalskala: De forskellige kredit rating bureauer bruger denne skala

til at klassi�cere kreditværdighed. Skalaens ordinalitet indikerer, at samtlige ratings, givet ud

fra skalaen, kan sammenlignes. Det er derfor en væsentlig, omend vanskelig, opgave for bu-

reauerne at opnå ensartethed på tværs af alle de forskellige instrumenter, udstedere, industrier

og regioner. Som markedet ser ud nu, anvendes et begrænset antal af ratings klasser til at klas-

si�cere en kontinuum af tusindvis af forskellige virksomhedsobligationer, udstedere og diverse

komplekse strukturerede �nansielle produkter. Det er derfor umuligt for de få rating klasser

at re�ekterer alle de afskygninger af risici der eksisterer. Dette har siden starten af den �nan-

sielle krise været til diskussion, i særlig grad diskuteres det hvorvidt strukturerede produkter

bør rates på en anden skala. Eksempelvis er langt �ere CDO'er end almindelige obligationer i

samme rating klasse defaulted, hvilket viser at det meget vel ikke er hensigtsmæssigt at bruge

samme skala (Tomlinson og Evans, 2007), vi vil kigge mere på netop problemet med komplekse

instrumenter i Sektion 7. En anden faktor i denne diskussion er dog at netop ensartetheden

og den brede bruger�ade gør ratingskalaen brugbar for diverse globale investorer.

Under den fundamentale ordinalskala, klassi�ceres instrumenter og udstedere på hen-

holdsvis den langsigtede kredit rating skala og den kortsigtede kredit rating skala.

Langsigtet kredit rating skala Beskriver kreditværdigheden over en tidshorisont på

3-5 år. På den langsigtede skala, her for S&P, klassi�cere instrumenter og udstedere fra AAA,

som tilhører gruppen med lavest risiko, til C, der angiver den højeste risiko gruppe, D bruges

om virksomheder eller instrumenter der har defaulted deres �nansielle forpligtigelser. For at

tydeliggøre risikoen for det enkelte instrument inden for en ratingklasse, uddybes denne ofte

med plus og minus symboler, e.g. AA+, AA, AA- for S&P (Moody's bruger 1,2,3). Endvidere,

skal det bemærkes, at selvom skalaen indikerer, at en BB obligation har større sandsynlighed

for at defaulte end en obligation ratet A, da angiver rating klassen ikke i, hvilken grad sandsyn-

ligheden er højere og den absolutte default sandsynlighed angives heller ikke, hvorfor skalaen

er karakteriseret som en ordinal skala. Det er ligeledes vigtigt at huske, at fordi sandsynlighe-

den for, at et instrument ratet AAA defaulter er minimal, er det under ingen omstændighed

en garanti for, at det default ikke indtræder, det er den seneste krise et udemærket eksempel

på.

Kredit ratings er, ud fra deres risiko, delt op i tre kategorier (se Tabel 1), af skarpe linjer

mellem henholdsvis BBB og BB, samt CC og C, hvoraf den højeste klasse består ratings af

investerings grad, hvilket vil sige, at udstedere, obligationer og diverse �nansielle instrumenter

i denne kategori har en forholdsvis lav risiko for default og der er derfor stor sandsynlighed

for at investeringen er god. Denne kategori benyttes i særlig grad af institutionelle investorer

der enten selv er risiko averse, eller som er underlagt interne og/eller eksterne reguleringer,

eksempelvis har �ere institutionelle investorer kun autoritet til at investere i instrumenter der

er BBB og over. Det har derfor ofte signi�kant betydning for udstedere om de rates over eller

under investerings grad, da ratings af investerings grad appellere til en større og mere sikker

gruppe af investorer.
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Alle ratings under BBB omtales ofte som investeringer af spekulativ grad eller junk Bonds,

og instrumenter i denne kategori er ofte meget påvirkelige af forskellige betingelser, der kan

være forretningsmæssige, �nansielle og økonomiske betingelser. Derfor er instrumenter i denne

kategori også karakteriseret ved højere usikkerhed og ikke mindst i stigende grad risiko. Speku-

lative instrumenter tiltrækker oftest investorer, der er risikoneutrale eller i hvert fald mindre

risikoaverse, og som ønsker et højt afkast. Default sandsynligheden, har en væsentlig størrelse

og derfor inkluderer kredit rating bureauerne ofte en tab-givet-default vurdering som en del

af den samlede analyse. Endeligt, gælder der for ratings under CC, at der som regel er fundet

mangler hos låner og har man investeret i instrumenter med, der nu er ratet lavere end CC,

så er det ofte for sent at sælge dem, i samme kategori �ndes også ratingen for default.

Det er væsentligt at vide, at selv om rating skalaerne ligner hinanden (se Tabel 1) for de

forskellige bureauer, skal de ses som individuelle, i det den kumulative e�ekt af små forskelle

der ligger i selve rating processen og vurderingen, gør at skalaerne generelt er signi�kant

forskellige. De forskellige kredit rating bureauer anvender endvidere forskellige metoder og

tager hensyn til forskellige faktorer i deres kreditvurdering. Altså har umiddelbart identiske

ratings, e.g. BB hos S&P og Aaa hos Moody's, forskellig betydning dette begrundes ved, at

Moody's eksempelvis integrere tab givet default i deres kategori for spekulative investeringer

i deres Corporate Family Ratings, hvorimod S&P og Fitch kun henviser til default sandsyn-

ligheden. Derfor er default sandsynligheden, der ligger bag den enkelte rating også forskellig

for de tre, alt efter vurderingens grundlag. hvorfor det er vigtigt, at såfremt sammenligning er

nødvendig bør det være med strenge forbehold og kan generelt ikke anbefales, og som Langorh

og Langorh beskriver det i deres bog fra 2009: �The Rating Agencies and their Credit Ratings,

like comparing apples and pears�.

Når der gennem opgaven henvises til ratings vil det være disse langsigtede ratings. Vi vil

dog alligevel kort runde de andre skalaer.

Kortsigtet kredit rating skala Formålet med de kortsigtede ratings er at vurdere,

hvorvidt en udsteder kan betale til tiden og møde sine kort sigtede �nansielle forpligtigelser.

Kortsigtede ratings anvendes til vurdering af udstederer kortsigtede programmer eller til in-

dividuelle kortsigtede instrumenter, for hvilke der generelt gælder, at de ikke overskrider en

horisont på 13 måneder (den maksimale horisont for kort sigtede instrumenter er 390 dage).

En vigtig faktor i kreditvurderingen bag kortsigtede ratings udsteders likviditet. For udstedere

med en rating i spekulativ grad kategorien, da fokuseres på den forventede likviditet over de

næste 13 måneder, er ratingen til udsteder derimod af investerings grad, overvejes den for-

ventede likviditet gennem den langsigtede horisont på 3-5 år. For de kortsigtede ratings er

investorens største bekymring default risikoen og ikke forventet tab, i det de �este kortsigtede

instrumenter er af investerings grad, i.e. det er kun meget risikoneutrale investorer der med

en tidshorisont på e.g. 30 dage ville investere i et instrument af spekulativ grad.

Som nævnt bruges kortsigtede ratings til �ere ting, dog er det generelt mest for udstederer

og mere ved efterspørgsel at speci�kke programmer vedrørende salg af instrumenter rates.
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Tabel 2.1: Langsigtet kredit rating skala

Kilde: Langorh, Herwig M.; Langorh, Patricia T. (2008): The Rating Agencies and their

Credit Ratings: what they are, how they work and why they are relevant.

Det er som regel udstedelse af instrumenter, som vil drage fordel af at separere sin rating

fra udsteder og derved opnå en højere rating, på baggrund af forbedring eller i �ere tilfælde

opbakning i form af e.g. remburs. Et eksempel, de kortsigtede ratings er særligt relevante for

det amerikanske marked for kortsigtede gældsbeviser, der oftest har en levetid på 30 dage,

dette gældsbevis kan opnå en højere rating end den givne udsteder ved at få økonomisk støtte

fra remburs.

Den kortsigtede skala, som ses i Tabel 2, måler kredit risikoen på et risiko indeks, ud fra en

lignende metode som de langsigtede ratings. Denne skala er dog langt mindre end den for de

langsigtede ratings fordi kreditrisikoen for en given udsteder for det meste er mindre på kort

sigt. Det kortsigtede kreditmarked, oplever sammenlignet med det langsigtede, meget færre

defaults, dette skyldes naturligvis, at markedet er mere risikoaverst på kort sigt og derfor

kun accepterer udstedere med den bedste kreditværdighed. En downgrade på den kortsigt-

ede skala, skyldes derfor som regel, at investorerne nægter at forny modnet kortsigtet gæld.

Hvilket medfører, at udstedere med kortsigtede ratings på '3' (se Tabel 2) eller lavere ofte for-

lader markedet for kortsigtede gældsbeviser ved hjælp af lån fra banker og andre alternative

�nansierings muligheder. Dette står i direkte kontrast til hvad der sker i gældsmarkedet med

lang tidshorisont, hvor gældsmarkedet tilpasser sig udstedelser med lavere ratings mod krav

om et højere rente spænd.
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Tabel 2.2: Kortsigtet rating skala

Kilde: Langorh, Herwig M.; Langorh, Patricia T. (2008): The Rating Agencies and their

Credit Ratings: what they are, how they work and why they are relevant.

Kreditspænd Et kredit spænd er kort fortalt forskellen mellem det kontinuerte kumula-

tive udbytte indtil udløb for en obligation med fallit risiko og udbyttet for den tilsvarende

statsobligation, hvilket er ækvivalent med den risikofri rente for samme løbetid. Derfor er

kreditspænd meget anvendelige, når obligationer skal prisfastsættes. Denne de�nition gælder

for alle gældsinstrumenter. Det er klart, at det eneste forbehold er at obligationen eller in-

strumentet ikke defaulter. Et kreditspænd udvikler sig i forhold til instrumentets risiko, og

fungerer derfor som en god indikator for risikostrukturen samt kvaliteten. Det er en selvfølge,

at et instruments risikostruktur har ind�ydelse for den tilsvarende rating, men hvad er sam-

menhængen mellem ratings og kreditspænd? Hvilken ind�ydelse har de på hinanden? Og er

ratingen med til at bestemme prisen på gæld? Det er klart, at kreditspændet påvirkes af diverse

eksogene faktorer, e.g. di�erentieret skat, likviditet, transaktionsomkostninger for virksomhed-

sobligationer i forhold til statsobligationer, men i forhold til ratings er det kun den ene af de

endogene faktorer, der har ind�ydelse, denne er det forventede tab. Investorerne har derfor

tab givet default integreret i deres metode til at prissætte obligationer og andre instrumenter,

i det denne faktor kan variere signi�kant fra det ene instrument til det andet. Det er således

uforudsete ændringer i det forventede tab, der medfører, at investorer, som er villige til at

påtage den ekstra risiko, givet større forventet tab, belønnes med en risiko præmie, der er

højere end det risikofri afkast. Risikopræmien er dog ikke direkte relateret til den pålydende

rating, men mere til risiko for rating ændringer.

I praksis bruges kreditspændet ofte som indikator for risikopræmien til en given obligation,

da spændet er observerbart. Dog er det ofte en overestimering, idet spændet både inkluderer

den fair risikopræmie og det forventede tab, derved jo større det forventede tab er des mere

overestimerer spændet risikopræmien. Der gives følgeligt større risikopræmier til købere af

investeringer af spekulativ grad, end til de mere risikoaverse investorer, som køber instrumenter
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Figur 2.2: Kreditspænd for gæld af forskellig anciennitet

Kommentar: Kreditspændene er beregnet ud fra at begge lån har samme hovedstol på
DS = DE = 50, en risikofri rente på r = 5%, virksomhedens volatilitet er σ = 0, 25 endeligt

er løbetiden for lånet sat til T = 1

af investerings grad, derfor er kreditspænd for spekulative obligationer ligeledes højere. Hvilket

også illustreres i Figur 2.2, hvor man kan se kreditspændene for to obligationer med forskellig

anciennitet og risiko, Det ses tydeligt, at kreditspændene stiger med risikoen, hvorfor det

konstateres, risiko og kreditspænd har en positiv sammenhæng.

Kreditspændet variere gennem tiden, blandt andet fordi risikopræmien og det forventede

tab svinger, men selvfølgelig også på grund af tidligere nævnte eksogene faktorer. Derfor

er det ligeledes tydeligt, at når kreditspændet øges falder den tilsvarende rating men, idet

ratings ændres diskret og kreditspændet kontinuert gennem løbetiden, er der ofte en længere

reaktionstid for rating ændringen. Desuden kan det antages, at når en obligation downgrades

en tak af gangen stiger default risikoen mere en med en konstant tilvækst. Kreditspænd inden

for de forskellige rating kategorier vil derfor ligeledes variere meget omkring gennemsnittet,

men forholdet mellem gennemsnittet af kreditspænd og ratings er tilnærmelsesvis konstant.

Endvidere illustrerer Figur 2.3, hvorledes kreditspænd påvirkes af løbetiden for en given

obligation, det er tydeligt at se, at jo længere løbetid der er på obligationen, des lavere er dennes

kreditspænd. Figuren bekræfter at forholdet mellem ratings og kreditspænd statistisk set er

negativt korreleret for alle løbetider, og at dette forhold stiger eksponentielt når ratingen er

lavere. Det bør dog bemærkes, at kreditspændet stiger mere for korte løbetider, når ratingen er

under investerings grad, dette skyldes at markedet betragter langsigtede risikable instrumenter

som at være mindre risikable en instrumenter med kort løbetid og høj risiko (Langorh og

Langorh, 2008). Intuitionen bag dette, er hvis en udsteder er i en dårlig �nansiel situation,

men viser kontrol og udholdenhed ved at blive på markedet over kort sigt, har han muligvis købt

sig den tid der er nødvendig til igen at komme oven på. For at besvare de givne spørgsmål, ses

det, at kreditspænd og ratings i en eller anden grad hænger sammen, dog er forholdet mellem

dem meget støjende, og det er i højere grad ændringer i risiko og kredit kvalitet, der påvirker

både ratings og spænd forholdsvis simulant, dog skal det huskes at ratings ændres diskret

og ind�ydelsen derfor ikke nødvendigvis er direkte observerbar. Derfor kan det endvidere
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Figur 2.3: Grafen illustrerer de gennemsnitlige kreditspænd over en periode fra januar 1997 til
august 2003, for Merrill Lynch optionsjusterede spænd indekser for amerikanske virksomhed-
sobligationer.

Kilde: The Rating Agencies and their Credit Ratings, 2008,
Kommentar: Grafen er dannet ud fra Tabel 2.6, side 70, i ovenstående kilde.

konkluderes, at ratingen ikke bestemmer prisen på gæld og, at kreditspændet kan bruges som

en kontinuert indikator for ændringer i risiko strukturen gennem obligationens løbetid og derfor

bruges kreditspændet blandt andet i sammenhæng med ratings.

Forventet default frekvens (EDF) EDF står for forventet default frekvens, og er en

metode til at vurdere fremtidsudsigterne for default, på en måde så der opnås et afgørende

mål for sandsynligheden for default ved identiske tidshorisonter (typisk et år). EDF er altså

en metode til at vurdere kreditrisikoen ud fra sandsynligheder og matematiske forventninger

og hjælper blandt andet til at forstå forskellene mellem de bureauernes ratings ved et givet

niveau. Dette sandsynlighedsmål kan �ndes ved brug af Vasicek-modellen, der vurderer kredit

positionen ud fra egenkapitalens performance. Den anvender således, at egenkapitalen for en

given udsteder svarer til en Calla option på virksomhedens aktiver, hvis exercise pris er lig den

pålydende værdi af virksomhedens gæld, og udløbs tidspunktet svarer til gældens rest løbetid.

Markedsværdien af en sådan call option på virksomhedens aktiver svarer til børsværdien af

virksomhedens egenkapital. Derved kan markedsværdien af virksomhedens aktiver og deres

volatilitet estimeres. Anvendes disse estimater i sammenhæng med gældens værdi og rest

løbetid, da kan sandsynligheden for, at virksomhedens værdi i fremtiden vil være mindre en

værdien af gælden beregnes, hvilket svarer til at virksomheden har utilstrækkelig kapital til

at betale gælden ved udløb og derfor defaulter (Langorh og Langorh, 2008). Sammenhængen

mellem EDF og ratings, beskrives af Moody's KMV, der viser, at de er negativt korrelerede og

og sammenhængen er konveks. I det ratings ændres diskret, vil EDF for en hver downgrading

stige, og sammenhængen mellem punkterne, samt hele grafen, være konveks (se Langorh og
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Langorh, 2009, s. 72-74 for yderligere information).

3 Behandling af Kreditrisiko ved Anvendelse af Ratings

I denne sektion, vil vi kigge mere på udnyttelsen af ratings og hvorfor de er en vigtig faktor for

styring af kreditrisiko i en given virksomhed/låneportefølje. Herved understreges ligeledes sig-

ni�kansen af ratings i kreditmarkedet og betydningen af, at de er troværdige. Netop kvaliteten

af ratings diskuteres og redegøres for i Del III. Herunder har vi valgt at kigge på CreditMetrics,

som er en af �ere modeller til styring af kreditrisiko. En af fordelene ved at bruge CreditMet-

rics i den her sammenhæng er, at denne model tager udgangspunkt i den rating en given

virksomhed er blevet tildelt. Modellen tager derefter den ellers statiske rating og forsøger at

gøre denne dynamisk, ved at tage højde for, at den med en given sandsynlighed ændres over

tiden ved henholdsvis down- eller up- grading. Vi vil i de følgende afsnit uddybe dette, ved en

introduktion og kort gennemgang af modellen CreditMetrics .

3.1 CreditMetricsTM

CreditMetrics, udviklet af J.P. Morgan (en af USAs største investeringsbanker) i 1997, er

en porteføljemodel, der overordnet set anvendes til at opgøre virksomheden/låneporteføljens

kreditrisiko. Modellen kan bruges til at måle kreditrisiko på tværs af en bred vifte af instru-

menter, herunder traditionelle lån, forpligtelser og remburser, fast forrentede instrumenter,

samt markedsdrevne instrumenter som forwards, swaps og andre derivater. Porteføljemodellen

har to primære aspekter, det ene er, at kreditrisiko for ethvert engagement i porteføljen jus-

teres ud fra et, for hele porteføljen gældende, ækvivalent grundlag. På denne måde opnås, at

alle engagementer (�nansielle instrumenter/låntagere) i porteføljen kan behandles ens uden

hensynstagen til det underliggende aktiv. Det andet aspekt som porteføljemodellen betragter

er korrelationer på tværs engagementerne, med fokus på deres kredit kvalitet, som vi vil se

senere kan disse korrelationer have en signi�kant betydning for størrelsen af risiko i porteføljen.

Resultatet af at vurdere e�ekterne på porteføljen og de enkelte engagementer gør det muligt

at identi�cere omkostninger ved for høj koncentration af kreditrisiko, samt fordele og gevin-

ster ved diversi�kation. Netop �over� koncentration af risiko og korrelation blandt låntagere i

porteføljen er signi�kante faktorer i �ere tilfælde af �nansielle stress situationer, eksempelvis

den amerikanske subprime krise. CreditMetrics resulterer derfor ikke i kreditvurderinger eller

priser, men er derimod et værdifuldt værktøj for ledere i diverse institutioner og virksomheder

til at kvanti�cere deres kreditrisiko og derved styre/optimere den, blandt andet ved at bruge

diversi�kation eller hedging.

CreditMetrics ser på kreditrisiko i et mark-to-market framework, hvilket betyder, at mod-

ellen estimerer poteføljens value-at-risk (Kredit_VaR) forårsaget af kredit events, hvor både

default og rating op- og ned -graderinger indgår, ud fra en given tidshorisont (ofte et år). Kred-

it_VaR beskriver volatiliteten af markedsværdien, i forhold til ændringer i kredit kvaliteten
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Figur 3.1: Oversigt over analysen i CreditMetrics

Kilde: J.P. Morgan (1997):, Introduction to CreditMetricsTM

for enkelte engagementer samt hele porteføljen. På denne måde bliver de ellers statiske ratings

pålagt en mere dynamisk kvalitet, idet direkte e�ekt af up- og downgrades på markedspriserne

resulterer i øjeblikkelige tab eller gevinster på markedsværdien af porteføljen eller og derfor

bør opgøres løbende.

CreditMetrics modellen vurderer individuel og portefølje VaR forårsaget af kreditrisiko i

tre trin, i Figur 3.1 ses en oversigt over de forskellige elementer i analysen. Herunder vil vi

kort gennemgå de tre trin, samt anvendelser af CreditMetrics.

3.1.1 TRIN 1: Beregning af Kredit_VaR for et givent engagement

I det første trin opgøres et hvert kreditengagement til markedsværdien ved at beregne engage-

mentets eksponeringspro�l og dynamik, rentestrukturen er særlig signi�kant, i det forskellige

engagementer kan have en enten fast eller variabel eksponering af risiko. Variable eksponer-

ingers ændres enten direkte i takt med op- og ned -graderinger eller ændres i forhold til

udviklingen af en ikke kredit relateret markedsrente.

Formålet med denne udledning af rentestrukturen for forskellige ratingklasser er, et forsøg

på gruppering af virksomhederne med samme rating, og ud fra dette udlede en rentestruk-

tur. På denne måde kan man undgå mangel på data givet, at den enkelte virksomhed oftest

ikke har tilstrækkeligt mange udstedelser med forskellige løbetider til, at en rentestruktur

kan udledes. Rentestrukturen udledes således på tværs af brancher og løbetider, hvorefter

den gennemsnitlige struktur �ndes for den enkelte rating klasse. Det er vigtigt at der in-

dgår �ere virksomheder, idet der kan være store forskelle brancherne imellem, e.g. forskelle i

markedsforhold, der medfører, at eksempelvis et �yselskab og en bank rates ens men handles

til forskellige e�ektive renter.

Desuden eksisterer der et problem når udledningen omhandler virksomheder der tilhører

ratingkategorien default eller ikke før er ratet. I default kategorien bruges derfor recovery rates
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Tabel 3.1: Et årig transitionsmatrix (%)

Kilde: J.P. Morgan (1997): Introduction to CreditMetricsTM

Kommentar:Standard & Poor's CreditWeek, 15 april 1996

for den enkelte virksomhed til at fastsætte rentestrukturen. Altså bestemmes nutidsværdien

ud fra det investor kan forvente at få tilbage af hans investering i det default er indtru�et.

3.1.2 TRIN 2: Beregning af værdiens volatilitet givet ændringer i kredit kvaliteten

Trin to bestemmes ud fra tre punkter.

Transitionsmatrix: Først estimeres sandsynligheden for migration til et hvert muligt kreditk-

valitetsniveau inden for den givne risiko horisont, hvorpå man kommer frem til transitions-

matricen. En rating ændring skyldes det faktum, at omgivelserne løbende �uktuere, eller den

enkelte virksomhed kan beslutte sig for at ændre kapitalstrukturen, eller en lang række andre

forhold der påvirker kredit kvaliteten. Transitionsmatricen, som ses i Tabel 3.1, er o�entligjort

af S&P, og beregnet på baggrund af observeret historisk data, der omhandler rating ændringer

og defaults.

Estimering af ændringer i værdien forårsaget af kredit kvalitets migration Ud fra de i transi-

tionsmatricen givne sandsynligheder for rating migration inden for den givne risiko horisont,

revurderes kreditengagementet/instrumentet i enhver af de forskellige rating niveauer. Hertil

benyttes to typer af revurdering: (1) Revurdering givet default, bestemmes ud fra ancienniteten

af instrumentet. Engagementet revurderes ud fra recovery raten for engamentets anciennitet. I

CreditMetrics beregnes recovery rates ud fra historisk data. Et eksempel herpå ses i Tabel 3.2.

Bemærk den store usikkerhed der omkring dette mål, ud fra standard afvigelserne, dette svarer

til den generelle risiko i den givne rating kategori. (2) Revurdering ved op- eller ned -gradering,

bestemmes ud fra ændringer i kreditspænd. Dette kræver forward rentekurven, fra risiko ho-

risonten til instrumentets udløb, i enhver rating kategori. Dernæst anvendes CreditMetrics

datasæt og forward rente kurven bestemmes ud fra løbende markedsafkast og kreditspænd,

i data indgår blandt andet disse to faktorer fordelt på valuta, rating kategori, industri og

produkt, i det omfang det er tilgængeligt. Når forward rentekurven er fundet bestemmes den

nutidige værdi af de, ved risiko horisontens udløb, tilbageværende cash �ows for alle rating

kategorier.
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Tabel 3.2: Recovery rates fordelt på anciennitet (% af nutidsværdi)

Kilde: J.P. Morgan (1997): Introduction to CreditMetricsTM

Tabel 3.3: Beregning af volatilitet for værdien forårsaget af ændring i kreditkvalitet for et
givent engagement

Kilde: J.P. Morgan (1997): Introduction to CreditMetricsTM .

Beregne fordelingen af instrumentets værdi Hermed, er sandsynligheden for alle mulige kred-

it events samt instrumentets værdi beregnet givet enhver af disse hændelser. Det er derfor

muligt at beregne volatiliteten af værdien for det enkelte engagement givet ændringer i kredit

kvaliteten. I Tabel 3.3 ses beregningerne for middelværdi og standard afvigelse, givet de fundne

sandsynligheder og værdier fra det to foregående punkter. Der er i denne beregning ikke taget

hensyn til usikkerhed omkring recovery raten.

3.1.3 TRIN 3: Estimering af korrelationer for kredit kvaliteten og udregning af

porteføljerisikoen

Endeligt, estimeres portføljens samlede risiko, hertil �ndes porteføljens værdi fordeling i forhold

til de forskellige kvalitetsniveauer, hvilket kræver at sandsynligheden for at opleve hver af

disse niveauer �ndes. Hvilket ville være simpelt, hvis udfald af ratings for en given udsteder

eller instrument, var uafhængig af andre. Men, der er korrelation blandt rating udfaldene for

forskellige udstedere, dette skyldes blandt andet, at de påvirkes af samme økonomiske faktorer.

Derfor er det nødvendigt at estimere porteføljens korrelation for at kunne bestemme den fælles

likelihood for, at en udsteder vil være i et givet ratingniveau i slutningen af risiko horisonten,

givet niveauet af de andre aktiver i porteføljen.

Derfor skal der konstrueres korrelationer mellem engagementernes kredit kvaliteter, for at

estimere korrelationsrisiko. Hertil indføres en �driver� af rating migrationerne, i ændring i ak-

tiv værdi. Intuitionen bag dette er, at default indtræder når aktiv værdien falder til et niveau
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der er lavere end markedsværdien for de samlede forpligtigelser. Hvilket svarer til Vasiceks

indgangsvinkel (se 2.3.2), hvor egenkapitalen anvendes som en call option på virksomhedens

aktiver med exercise pris lig gældens hovedstol. Udfaldet er således, at volatiliteten for ak-

tivværdierne skulle være i stand til direkte at forudsige chancen for default for enhver given

virksomhed. Ved at udvide analysen brugt i CreditMetrics, �nder man at aktiv volatiliteterne

er med til at drive de korrelerede default sandsynligheder mellem to givne virksomheder. En

positiv korrelation mellem aktivernes afkast antyder en positiv korrelation i forventninger om

default. Den endelige transformation fra aktiv- til kredit- korrelationer kræver en nedskalering

for at kompensere for den lave sandsynlighed for at to usandsynlige events sker simultant.

Det er simpelt at medtage korrelationer i alle ændringer af kreditkvalitet, og vi får en metode

til at bestemme fælles sandsynligheder (sandsynlighed for migration) for to virksomheder på

baggrund af korrelationen mellem deres aktiv værdier. For at �nde de endelige korrelationer

for kredit kvalitet bruges ofte aktiekurser som en rimelig approximation for virksomheders

aktiv korrelationer.

Vi har altså nu beskrevet en metode til at estimere den samlede risiko for en portefølje og

optimere den generelle styrings af kreditrisiko, ved at vide mere om for eksempel korrelationer

i de underliggende aktiver, bliver det muligt for ejeren af porteføljen at styre risikoen, ved

at tilpasse porteføljen til den ønskede rating. Be�nder vi os i en situation, hvor ratings er

in�ationsprægede, da er det klart at, det vil påvirke denne metode og derved styringen af

kreditrisiko betydeligt, i og med risikoen og default sandsynligheden for et givet instrument

i porteføljen, da er større end ratingen indikerer, hvilket følgeligt gør at estimaterne bliver

�larmende� og unøjagtige.
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Del III

Interesse Kon�ikter, Ratings Shopping og

Rating In�ation

4 Kvaliteten af Ratings

De seneste års �nansielle krise har medført, at kredit rating industrien har været et af de store

diskussionsemner. En af årsagerne til dette er, at kredit rating bureauerne er blevet beskyldt

for at bære et stort ansvar for eskaleringen af den �nansielle krise. Flere mener, at CRA'erne

med vilje har slækket på kvaliteten af deres ratings. Hvilket har fået folk til at tale om in�ation

i de o�entliggjorte kredit ratings og i den grad betvivle deres troværdighed.

En anden del af diskussionen består i, at forretningsmodellen for rating processen avler in-

teresse kon�ikter, idet rating bureauets indtægt er afhængig af den udsteder, hvis virksomhed

eller instrumenter bedømmes, hvilket forårsager en del mistro til den endelige vurderings ob-

jektivitet. Kravene til en rating er forskellig for henholdsvis investor og udsteder, hvor investor

efterspørger en eksakt rating han kan stole på, ønsker udsteder en favorabel rating, der ikke

nødvendigvis beskriver hele sandheden. Derfor kan det være pro�tabelt for udsteder at shoppe

efter ratings. Ratings shopping vil sige, at udsteder efterspørger ratings fra �ere bureauer,

hvorefter han kun vælger at købe og o�entliggøre den højeste. Idet rating bureauets generelle

indtjening kommer fra den udsteder, der rates, kan denne kon�ikt føre til et moral hasard

problem, der giver CRA incitamentet til at kompromittere kvaliteten af deres kredit ratings i

et ønske om at betjene og tilfredsstille den betalende kunde. Forretningsmodellen giver netop

udstederne mulighed for at shoppe efter ratings, idet de først betaler det relevante beløb ved

o�entliggørelse. Konsekvensen af ratings shopping scenariet vil, i tilfælde af default, ramme

den godtroende eller �lille� investor, der enten stoler blindt på ratingen eller ikke har midler

til at udføre egne vurderinger. Den endelige konsekvens af ratings shopping er så ledes at bu-

reauerne udgiver in�ationsprægede ratings, i sådanne situationer henvises til rating in�ation.

Vi vil i denne del kigge mere på forskellige faktorers ind�ydelse i forhold til henholdsvis at øge

og begrænse udsteders incitament til ratings shopping, og derved se hvordan CRA'erne har

incitament til at udstede henholdsvis troværdige mod usande ratings.

Til �ere af beskyldningerne har CRA'erne forsvaret sig med, at hele industrien og ikke

mindst deres indtægt er afhængig af det omdømme de har bygget op gennem tiden. Moody's

CEO Raymond McDaniel er blandt andet citeret i Bloomberg News, for at have sagt at

omdømme-kapital er det vigtigste element i kredit rating industrien (Becker og Milbourn,

2009). CRA'erne siger derved, at det vil være for risikabelt for dem at o�entliggøre �falske�

ratings, idet det vil påvirke deres omdømme og derved have stor betydning for deres forretning,

hvorvidt dette argument er relevant vil vi undersøge nærmere i Sektion 5. Det er desuden ofte

argumenteret at konkurrence, muligvis kunne løse interesse kon�ikterne, hvorvidt det er sandt
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vil vi kigge nærmere på i Sektion 6. Endeligt, vil vi i Sektion 7, se på ratings shopping og rating

in�ation i forhold til stigningen af komplekse strukturerede �nansielle produkter i markedet.

Da det ofte er argumenteret, at ratings shopping først er blevet et problem i det, det er en

funktion af den stigende aktiv kompleksitet.

5 Omdømme

Kredit rating industrien er, som før nævnt, opbygget omkring informationsdeling, hvori CRA'er-

nes job består i at begrænse asymmetrisk information, at denne er troværdig er derfor i den

grad en signi�kant byggesten i industrien. CRA'et lever altså af, at sælge information, der

bruges af investorerne til diverse beslutninger omkring �nansiering og investering. Det er der-

for vigtigt for investorerne, at de kan stole på de o�entliggjorte ratings, ellers vil de ikke

tilføje ny brugbar information, hvilket medfører at efterspørgslen vil forsvinde. Øges mistil-

liden til CRA'erne vil de blive stra�et, i.e. der er ingen der køber deres ratings, derfor er et

CRA's omdømme essentielt for des overlevelse i industrien på langt sigt. Baseret på dette

argumentere CRA'er imod, at de skulle have gået på kompromis med deres rating kvalitet, i

det at omdømme omkostningerne vil være for store på sigt.

Vi vil i denne sektion, diskutere i hvilken grad omdømme omkostninger kan disciplinere

CRA og derved minimere de interesse kon�ikter, der eksisterer i rating industrien.Vi tager

udgangspunkt i en model udledt afMathis et al. (2009), der ved brug afMarkov beslutningspro-

cesser, beskriver hvorledes et CRA's beslutning om valg af strategi, givet deres omdømme

niveau, i en given periode, kan påvirke omdømmets niveau i den følgende periode og skaber

derfor en overgang fra det ene niveau til det andet. Formålet med modellen er netop at se,

hvornår omdømme omkostninger er nok til at disciplinere kredit rating bureauet, altså hvornår

konsekvenserne for omdømmet i den følgende periode er for omkostningsfulde for, at et CRA

vil risikere dem mod en høj pro�t i den igangværende periode. Indledningsvis, er modellen

struktureret således, at kredit rating bureauerne har fuldkommen observation, hvilket vil sige

at de uden nogen form for usikkerhed er i stand til at rate og vurdere kvaliteten af en given

udsteder eller et instrument. Senere hen udvides modellen til at overveje en situation hvor

CRA'erne har ufuldkommen observationsevne, og derfor ikke direkte kan vurdere kvaliteten

at instrumentet. Den udvidede model må anses at være mere virkelighedsnær, da det ikke

generelt kan forventes, at CRA'et har fuldkommen observationsevne. Kredit rating bureauer

kan, på trods af et ønske om at fortælle sandheden, være fejlinformerede eller af anden årsag

lave en fejlvurdering af risikoen, hvilket medfører en forkert rating. Vi vil i det følgende se på

begge versioner af modellen (Afsnit 4.1 og 4.2).

5.1 Model med fuldkommen observation

I modellen be�nder vi os i et �nansielt marked, hvor virksomheder ønsker at udstede et kom-

plekst gældsinstrument for at �nansiere et investerings projekt med omkostninger normaliseret
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til en. Virksomheden er i udgangspunktet pengeløs, og �nansieringen er derfor nødvendigt for

at realisere projektet. Udstedelserne sker på diskrete datoer og markedet består af en uendelig

række af simple perioder med fast varighed. I enhver periode t = 0, 1, ... er der en virksomhed,

der ønsker at få �nansieret et projekt, men det er ikke i hver periode, at det lykkes. Kvaliteten

af projektet, der ønskes �nansieret, er ex ante ukendt for alle markedets aktører, inklusiv ud-

steder. Det er en god investering med sandsynlighed λ og dårlig med sandsynlighed (1 − λ).
De gode projekter giver altid et afkast X > 1, dårlige projekter har et afkast på 0. Investorer
er risikoneutrale og konkurrencemæssigt orienterede. Når det forventede afkast af projektet,

givet at investorerne er uinformerede omkring projektets kvalitet, er λX < 1, betyder det at
der ikke foretages nogen investering.

Endeligt som før nævnt kigger vi først på situationen, hvor CRA har fuldkommen ob-

servationsevne, og denne observerer derfor kvaliteten af projektet perfekt, hvorefter rating

kommunikeres til markedet, er denne rating dårlig får udsteder/virksomheden ikke �nansieret

sit investeringsprojekt.

5.1.1 Agenter

Det �nansielle markeds kredit rating industri består af 3 typer agenter: udstedere, investorer

og et CRA (monopol).

• Udstedere, kortsigtet spiller (er kun en del af spillet en periode ad gangen)

• Investorer, kortsigtet spiller

� risiko neutral

� konkurrencemæssigt orienteret

• Et rating bureau (CRA) , langsigtet spiller (deltager i det uendelige hosrisont spil)

� Payo� er gebyret for en rating i den givne periode, samt den diskonterede samlede

sum af enkeltperiodernes payo�.

� Diskonteringsfaktor: δ ∈ (0, 1)

� CRA'et kan være en af to typer:

� Engageret : hvilket betyder, at CRA'et kun o�entliggør troværdige ratings. CRA

er engageret med sandsynlighed q denne parameter indikerer ligeledes det givne

CRA's omdømme.

� Opportunistisk : hvilket betyder, at CRA maksimerer den kontinuerte pro�t og

derfor er villig til at lyve (give dårligt projekt en god rating), hvis dette øger

dennes forventede fremtidige pro�t.
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5.1.2 Den generelle struktur

I en given periode skal CRA'et vælge den optimale strategi (hvorledes den vælges beskrives

nærmere i Afsnit 5.1.3), og i denne model er CRA'ets strategi en Markov strategi, hvilket

betyder, at den opfylder Markov egenskaben (strategien og dennes e�ekt afhænger kun af den

periode man be�nder sig i og ikke af historisk data). Derfor er strategien for et opportunistisk

CRA angivet ved afbildningen:

x : [0, 1] 7→ [0, 1]

Valget af strategi afhænger i den grad af CRA'ets omdømme q, hvilket er angivet af investorer

og udstedere på baggrund af o�entlig tilgængelig information om CRA'ets tidligere perioders

rating resultater, hvorvidt projekter er �nansieret og deres succes. CRA'ets omdømme q kan

derfor varierer fra periode til periode, hvorfor den de�neres som en enkelt periode variabel.

Når CRA'et kender q er for den givne periode, �ndes strategien x(q). At omdømmet er med i

strategi overvejelserne, stemmer godt overens med forventningen til praksis, idet bureauerne jo

argumenterer imod, at ratings er in�ationsprægede, idet en sådan strategi ville være for omkost-

ningsfuld for omdømme-kapitalen. x(q) er derfor også en indikator for sandsynligheden for at

et opportunistisk CRA vil lyve (udgive in�ationsprægede ratings) i perioden. Den fuldkomne

observationsevne, gør det muligt for et opportunistisk CRA at forudsige konsekvenserne af de

mulige strategier, før den endelige vælges. Som angivet i de�nitionen, ønsker et opportunistisk

CRA at pro�tmaksimere og vælger derfor den strategi, der maksimerer dets diskonterede, for-

ventede, samlede fortjeneste. Et engageret CRA vil derimod altid vælge strategi ud fra dets

incitament til at fortælle sandheden, derved give et godt (dårligt) projekt en god (dårlig)

rating.

I den givne periode beskrives investorerne og udstedernes handlinger med en Markov �be-

lief� funktion

p : [0, 1] 7→ [0, 1]

denne angiver den af investorer og udstedere vurderede sandsynlighed p(q) for en succesfuld

investering. Deres vurdering er positivt afhængigt af CRA'ets ry, i det en god rating fra

et bureau med et godt ry vægter højere end samme rating fra et bureau med dårligt ry,

hvorfor deres forventninger henholdsvis øges og begrænses. Hvis p(q) ≥ 1
X , da karakteriseres

markedsligevægten med nul pro�t betingelsen:

p(q)R(q) = 1 (5.1)

for R(q) ∈ [0, X]. R(q) er det nominelle afkast lovet til investorerne, betales kun ved succes.

Det maksimale afkast investorerne kan opnå for en given investering svarer til samlede afkast

fra investeringen X i.e. der er intet tilbage til udsteder. Netop dette er gældende i ovenstående

betingelse, hvorfor denne kaldes nul pro�t betingelsen. Det ses derfor let, at for p(q) < 1
X (
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Jef. (λX < 1) ) udstedes ingen instrumenter. Bemærk, at der i betingelsen ikke indgår det

gebyr der betales ved rating, det er fordi at gebyret allerede er indregnet i udstedelsen, dennes

størrelse bestemmes derfor af summen af omkostninger til projektet og gebyret til en rating.

På baggrund af CRA'ets valgte strategi x, kan sandsynligheden for, at et dårligt projekt

får en ligeledes dårlig rating, beskrives som en funktion af bureauets omdømme. Denne, også

betegnet oplevede præcision af ratingen og beskrives ved

a(q, x) ≡ 1− (1− q)x(q) ∈ [q, 1] , (5.2)

hvor (1− q)x(q) angiver den samlede sandsynlighed for løgn givet strategien x, hvorfor a(q, x)
må indikere ratingens præcision. Det giver derfor sig selv, at sandsynligheden for succes p(q)
afhænger positivt af a(q, x).

p(q) =
λ

(1− (1− λ)a(q, x))
, (5.3)

hvor nævneren beskriver sandsynligheden for at et dårligt projekt kan opnå en god rating. Vi

kan derfor de�nere en tærskelværdi a ≤ a∗ ≡ (1−λX)
(1−λ) , der medfører at p(q) ≤

1
X , ikke er nogen

udstedelse.

En anden væsentlig faktor der spiller ind, når CRA vælger sin strategi er gebyret, der

opkræves af udsteder, det er transaktions bestemt og betales derfor kun, hvis ratingen ud-

gives. Dette er i overenstemmelse med praksis (på nuværende tidspunkt), og netop strukturen

omkring gebyret er en signi�kant faktor i interesse kon�ikterne, da det øger muligheden for rat-

ing shopping betydeligt. I modellen antages det, at rating gebyret I(a) blandt andet bestemmes
på baggrund af præcisions parameteren a.

I : [0, 1] 7→ [0; I(1)]

I(a) =

0 for a ≤ a∗

voksende a > a∗

Det antages endvidere at gebyret er strengt voksende med a, end mere nøjagtig rating er derfor

dyrere. Hvis dette skal relateres til virkeligheden, kan det antages at den mere præcise rating

kræver mere analyse og derfor er mere omkostningsfuld.

Et CRA beskæftiger sig oftest med andet end rating af komplekse produkter, e.g. rating af

simple obligationer, forskellige rådgivende services etc. Derfor har CRA'et udover indtægter

fra rating gebyret, indtægter, i0 ≥ 0 for q > 0, fra disse andre aktiviteter. i0 er således en initial
værdi, der antages at være konstant for q større en nul, og tabes de�nitiv (har ingen værdi)

for q lig nul. Man kan derfor anse i0for at være de omkostninger, det vil koste et CRA at blive

afsløret i en løgn. Derfor angives indtægterne fra andre aktiviteter med indikatorfunktionen

i01(q>0). Man kan sige at dette er ekstremum for ratingbureauernes argument, ment på den

måde at det værst tænkelige udfald der kan hænde, når rating kvaliteten kompromitteres er at

alle fremtidige indtægter forsvinder permanent, vi vil derfor senere �nde de ligevægtsstrategier
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for hvilke, det kan betale sig for CRA'et at lyve.

5.1.3 Udfald

I slutningen af hver periode, kan periodens aktører observere udfaldet af projektet, såfremt

det blev �nansieret. Der er i alt tre udfald:

• Succes (S) : når et godt projekt �nansieres

• Fiasko (F) : når et dårligt projekt �nansieres (default)

• Ingen Finansiering (N) : ingen udstedelse

Bemærk, at �asko kun indtræder når et dårligt projekt har fået en god rating. Efter observation

af udfaldet og strategi x(q), opdaterer udstedere og investorer deres belief funktion, og derved
overgangen til det nye stadie af CRA'ets omdømme. Belief funktionen er desuden en indikator

for sandsynligheden for, at CRA har fortalt sandheden givet udfaldet, og noteres som qZ , Z ∈
[S, F,N ].

ψ (q | S) ≡ qS = q (5.4)

ψ (q | F ) ≡ qF = 0 (5.5)

ψ (q | N) ≡ qN =
q

a(q, x)
, for a 6= 0 (5.6)

For at komme frem til de nye belief funktioner bruges Bayes regel, såfremt det er muligt. Hvis

a(q, x(q)) = 1 (hvis q = 1eller x(q) = 0) kan Bayes regel ikke bruges ved udfaldet F , fordi

et troværdigt CRA er engageret i at fortælle sandheden og derfor overvejer at �asko i sin

vurdering. Dette er som nævnt, i modellen, kun er muligt når et dårligt projekt er �nansieret

på baggrund af en god rating, altså er �asko forsaget af et opportunistisk CRA. Derfor hævder

vi at at qF = 0, altså at et opportunistisk CRA der bliver afsløret, naturligt vil miste sidst

omdømme permanent. På samme måde ser vi, at for x(0) = 1, så er udfaldet N en nul

sandsynligheds hændelse, i og med et CRA med q = 0 vil være permanent ude af markedet,

og (5.6) er derfor ikke velde�neret, hvorfor det antages, at qN = 0. I alle andre tilfælde kan
Bayes regel bruges, se eventuelt beslutnings træet i Figur (5.1) for scenariet med fuldkommen

observation.

Vi ønsker som sagt, at �nde den optimale strategi for CRA'et og se hvornår, hvis no-

gensinde, det er pro�tabelt for CRA at lyve. Vi de�nerer derfor en stationær perfekt Markov

ligevægt (MPE), i denne gælder netop at det opportunistisk CRA maksimerer sin pro�t, inve-

storer og udstederes forventninger er korrekte, og investorer og udstedere opdaterer rationelt

deres belief funktioner. Når man be�nder sig i en stationær MPE er det ikke nødvendigvis

den mest favorable situation for periodens aktører, det kan næsten bedre beskrives som den

optimale situation når spillerne er egoistiske. Her skal vi huske, at det i princippet kun er
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Figur 5.1: Markov beslutnings træ, i et fuldkomment observations scenarie

Kilde: Mathis et al. (2009): Rating the raters: Are reputation concerns powerful enough to

discipline rating agencies?

CRA der har direkte ind�ydelse på udfaldet, og deres egoistiske træk er selvfølgelig at vælge

at in�ationspræge sine ratings for at opnå pro�t maks.

De�nition 1. Følgende betingelser skal gælde for at periodens udfald er en stationær

perfekt Markov ligevægt (MPE):

• x(q) skal være den strategi der maksimere CRAs intertemporale pro�t;

• p(q) = λ
(λ+(1−λ)x(q)) ; og

• ψskal tilfredsstille (5.4)-(5.6). Desuden skal det gælde at qF = 0 for a(q, x(q)) = 1og
qN = 0 for x(0) = 1.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at CRA's valg af strategi x(q) har som det eneste betyd-

ning for ligevægtens belief funktioner, som bruges af investorer og udstedere til at revurdere

deres opfattelse af det pågældende CRA.

Bellman's optimalitetsprincip anvendes til at karakterisere værdifunktionen V (q) for det op-
portunistiske CRA, før de har observeret projektets kvalitet. Om denne værdifunktion gælder,

at den er givet af den optimale strategi, der maksimerer pro�tten, og omvendt den optimale

strategi er den strategi, der realiserer værdifunktionen. Derfor må det gælde, at når omdømmet

er givet ved q og investorerne og udstederne revurdere deres opfattelse ud fra x∗, så opfylder
de kontinuerte pro�tter

V (q) = i01(q>0) + max
0≤x≤1

[(λ+ (1− λ)x) I(a(q, x∗))

+ δ{λV (q) + (1− λ)xV (0) + (1− λ)(1− x)V
(
qN
)
}] (5.7)
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Der opstilles en gruppe af værdifunktioner, der er kontinuerte og ikke stigende i omdømmet q,

denne noteres med C+inden for [0, 1], og endvidere opfylder normen for uniform konvergens.

Ved anvendelse af et-trins afvigelsesprincippet (ingen spiller vil opnå gevinst ved at afvige

fra ligevægtsstrategien i et trin, og derefter vende tilbage til strategien) for et spil med uendelig

tidshorisont, �nder vi de nødvendige og tilstrækkelige betingelser for en strategi understøtter

MPE. Hvis strategien opfylder en-periode afvigelses princippet, vil ingen af aktørerne opnå

en højere gevinst ved at afvige fra strategien hverken på eller udenfor ligevægtsvejen i beslut-

ningstræet se Figur (5.1), givet at de andre aktører fastholder deres strategi. Det kan derfor

postuleres, at x er en ligevægts strategi for CRA hvis og kun hvis der for ethvert q og for

enhver afvigelse x′ fra strategien gælder (førsteordens betingelse for maksimerings problemet):

x(q)I(a(q, x(q))) + δ{x(q)V (0) + (1− x(q))V
(
qN
)
} ≥ x′(q)I(a(q, x′(q)))

+δ{x′(q)V (0) + (1− x′(q))V
(
qN
)
}.

Ved let omskrivning fås følgende

(
x(q)− x′(q)

)
I(a(q, x(q))) + δ

(
x(q)− x′(q)

)
V (0) ≥ δ

(
x(q)− x′(q)

)
V
(
qN
)
. (5.8)

Denne gør det muligt at se indtægterne ved at lyve i denne periode forudset, at det ender

i �asko, i forhold til de fremtidige indtægter der mistes permanent ved løgnen. Derved gør

modellen de muligt at sammenligne og vurdere, hvornår det er po�tmaksimerende at lyve

henholdsvis fortælle sandheden.

5.1.4 Ligevægtsstrategier

For qN der opfylder (5.6), kan vi ved hjælp af følgende egenskap simpli�cere betingelsen (5.8)

i forhold til tre mulige valg af strategier.

Egenskab 1. I ligevægt gælder at V (0) = 0.

Bevis. I følge (5.6) ses det tydeligt, at såfremt q = 0 så er qN = 0 og V (qN ) = V (0) .

Ifølge (5.8) har vi da, at (x(0)− x′) I(a(0, x(0))) ≥ 0 for alle x′. Følgeligt må enten

I(a(0, x(0))) = 0 eller (x(0)− x′) ≥ 0 for alle x′, det kræver at x(0) = 1. Fordi det
ved at antage, at investorer ikke �nansiere et projekt uden information omkring

dettes kvalitet og i og med omdømmet q = 0 må a(0, x(0)) = 0, følger naturligt,
at I(0) = 0. Derfor må ligeledes gælde at V (0) = 0. Q.E.D.

Egenskaben er en konsekvens af antagelsen om fuldkommen observation. Hvis et �nansieret

projekt fejler, vil CRA'ets omdømme være tabt de�nitivt, da ingen længere ønsker at gøre

forretning med dem i.e. qF = 0. Som tidligere nævnt fokuseres kun på en gruppe af værdifunk-

tionen, denne begrænses nu yderligere, idet alle værdifunktioner i gruppen også skal opfylde

ligevægt egenskaben V (0) = 0. Denne gruppe beskrives som V ∈ C∗+. Ved at kræve at disse
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betingelser opfyldes simpli�ceres en-periode afvigelses princippet, og ud fra dette opstiller

Mathis et al. de tre mulige ligevægtsstrategier, samt en-periode afvigelses princippet der skal

opfyldes for at den enkelte strategi er i ligevægt.

i) x(q) = 1er en del af en ligevægts strategi, hvis og kun hvis

I(a(q, x(q))) ≥ δV
(
qN
)

(5.9)

ii) x(q) = 0 er en ligevægts strategi, hvis og kun hvis

I(a(q, x(q))) ≤ δV
(
qN
)

(5.10)

iii) x(q) ∈ [0, 1] er en ligevægts strategi, hvis og kun hvis

I(a(q, x(q))) = δV
(
qN
)

(5.11)

Intuitionen bag ovenstående betingelser, er at et opportunistisk CRA, der står overfor beslut-

ningen om, hvorvidt et dårligt projekt skal have en sandfærdig eller oppustet rating i forhold

til dets kvalitet, givet at ligevægts kravet V (0) = 0 er opfyldt, vil sammenligne gevinsten ved

at lyve givet at projektet fejler og al fremtidig gevinst mistes permanent, med den diskonterede

fremtidige gevinst ved at give en realistisk rating. At værdien er lig nul, givet et omdømme på

nul, er en naturlig konsekvens, da, som før nævnt, industrien i den grad er opbygget omkring

omdømmet, hvorfor man ikke er eksisterende i markedet givet q = 0. Hvorefter den største,

der maksimerer pro�tten naturligvis vælges.

I ethvert tilfælde, hvor V ∈ C∗+, kan værdifunktionen i (5.7) skrives som

V (q) =
i01(q>0) + (λ+ (1− λ)x) I(a(q, x)) + δ(1− λ)(1− x(q))V

(
qN
)

1− δλ
. (5.12)

Det ses tydeligt, at denne opfylder Egenskab 1, derfor vil dette gælde for enhver ligevægt,

det er dog væsentligt at bemærke, at det er muligt, at V (q) = 0 selvom q > 0. Intuitivt
gælder dette, hvis investorer ikke �nansiere nogen udsteder, derfor får CRA intet gebyr for

rating i.e. ingen indtægt. For tilstrækkeligt små værdier af q (q ≤ (1−λX)
(1−λ) ), der medfører, at

det afkast investorerne forventer for at investere i projektet er større end projektets egentlige

afkast (X ≤ R(q)), vil der altid eksisterer en ligevægt, hvor investorer vælger ikke at �nansiere
nogle projekter, i.e. V (q) = 0. Denne ligevægt afhænger af det opportunistiske CRA's strategi,
hvor en in�ationspræget rating, og derfor også løgn, er garanteret med sandsynlighed 1.

At denne ligevægt ikke er synderlig signi�kant jævnfør formålet med at opstille modellen

ses tydeligt idet det ikke er muligt at afsløre, hvorvidt et CRA er opportunistisk og derfor

lyver, givet en situation, hvor udsteder ikke bliver �nansieret og derfor ikke køber ratingen.

Det er derfor væsentligt at kigge på en situation hvor værdifunktionen er positiv for et positivt
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omdømme, for at kunne opstille betingelser for, hvornår man er sikret at CRA lyver henholdsvis

fortæller sandheden og opretholder deres kvalitet. Derfor vælger Mathis et al. at fokusere på

den mere interessante �aktive� ligevægt, i.e. V (q) > 0 for alle q > 0.

De�nition 2. En ligevægt er aktiv, når der for alle q > 0 gælder V (q) > 0.

Mathis et al. opstiller følgende to påstande for betingelserne for, at et opportunistisk CRA vil

være diciplineret i ligevægten:

Påstand 1. Hvis i0
I(1) + λ > 1

δ − 1 eksisterer der en entydig aktiv ligevægt. I denne ligevægt

vil et opportunistisk CRA altid fortælle sandheden og deres ligevægtsstrategi er

derfor x ∗ (q) = 0.

Påstand 2. Hvis i0
I(1) + λ < 1

δ − 1 eksisterer der ligeledes en entydig aktiv ligevægt. I denne

ligevægt lyver et opportunistisk CRA altid med en positiv sandsynlighed og deres

ligevægtsstrategi er derfor x ∗ (q) > 0 for alle q < 0.Desuden gælder der for q tæt

på en, at opportunistisk CRA lyver med sandsynlighed 1.

Det er normalt for modeller, der indeholder en langsigtet spiller, at dennes disciplinering vil

være bestemt af diskonteringsfaktoren δ. Det er derfor også gældende i denne model af Mathis

et al. (2009), og derfor vil det opportunistiske CRA's diskonteringsfaktor have signi�kant

betydning, for hvorvidt CRA er disciplineret eller ej. Endnu mere interessant er betydningen

af forholdet i0
I(1) , indtægterne fra andre aktiviteter i forhold til det maksimale gebyr der kan

opkræves ved rating af komplekse produkter . Påstandene siger således, at summen af i0
I(1) og

sandsynligheden for at det er et godt projekt λ skal sammen lignes med 1
δ −1, for at �nde ud af

hvilken strategi CRA vælger i ligevægten. Påstand 1 i0
I(1) +λ > 1

δ−1 gælder altid for δ > 1
(1+λ) ,

altså skal diskonteringsfaktoren overstige dette niveau for at CRA er disciplineret, i.e. giver en

sandfærdig rating, og det vil være en ligevægts strategi. Bevis for, at dette konstituerer den

entydige aktive ligevægtsstrategi (hvis λ + i0
I(1) = 1

δ − 1, så er det aldrig at lyve stadigt en

ligevægt, men den er ikke nødvendigvis entydig) vises herunder. I modsætningen ses det, at

hvis forholdet λ + i0
I(1) ≤

1
δ − 1 (i.e. indikerer at δ < 1

(1+λ)) da vil ligevægtsstrategien for de

opportunistiske CRA være at udgive in�ationsprægede ratings. Påstand 2 inkluderer desuden

argumentet, at et opportunistisk CRA med sikkerhed lyver for q tæt på en og for alle andre

tilfælde lyver med en positiv sandsynlighed.

Det går ud over formålet med opgaven, at lave de fuldendte beviser for de to påstande,

ønskes dette henvises til artiklen af Mathis et al. (2009) Vi vil dog kort se på beviset for, at

påstand 1medfører en entydig aktiv ligevægt. Dette er med henblik på forståelse, blandt andet

af, hvorledes man er kommet frem til størrelsen af betingelserne.

I den første påstand, siges det, at der er en entydig og aktiv ligevægts strategi, når i0
I(1) +λ >

1
δ−1 er opfyldt. Eksistensen af denne er afhængig af følgende argument. I en ligevægt, hvor det
er optimalt at fortælle sandheden omkring projektets kvalitet, er ligevægtstrategien naturligt

x(q) ≡ 0, og derved er omdømmet for CRA irrelevant. I og med niveauet af et CRA's omdømme
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er irrelevant ses det let, at værdifunktionen må være konstant, og givet x(q) = 0 og q > 0
fås V (q) = V (qN ) = i0+λI(1)

(1−δ) . Derfor ifølge (5.10) bliver I(1) ≤ δ i0+λI(1)
(1−δ) eller ækvivalent

i0
I(1) + λ < 1

δ − 1. Idet V (q) = i0+λI(1)
(1−δ) > 0 er ligevægten aktiv. At ligevægten er entydig, vises

ved at se på en situation, hvor q > 0, CRA lyver med positiv sandsynlighed og V (q) > 0,
da vil det at fortælle sandheden være en pro�tabel afvigelse fra strategien for CRA'et. Det

etablerer entydigheden for det opportunistiske CRA's strategi i det kortsigtede spil, uafhængigt

af slutningen af periodens vurdering W ∈ C∗+. Entydighed for ligevægten i det langsigtede spil
opnås ud fra, at den tilsvarende ligevægts strategi x(q,W ) = 0 og start- periode vurderingen fra
det kortsigtede spil V (x(q),W );W, q) = i0+λI(1)

(1−δ) 1(q>0)er uafhængig afW . Da det sandfærdige

CRA er engageret til en bestemt strategi og investorer og udstederes revurdering, i ligevægten,

er entydigt bestemt af CRA strategien, vil de tilsammen give en entydig aktiv ligevægt.

Beviset for påstand to er en del mere omstændigt og mindre åbenlyst. Først vises det

at, hvis i0
I(1) + λ < 1

δ − 1og V ∈ C∗+ eksisterer en aktiv ligevægt, for hvilken det gælder, at

det opportunistiske CRA lyver med en positiv sandsynlighed for ethvert q > 0 og lyver med

garanti for q tæt på 1. For at bevise ligevægtens eksistens konstrueres ligevægts strategi for

det opportunistiske CRA. Denne konstruktion foregår som følger. Når q = 1 er der ingen

mulighed for at øge omdømmet, derfor må der gælde at qN = q = 1. Hvis det opportunistiske
CRA vælger strategien at efterligne et engageret CRA og derfor fortæller sandheden medfører

denne diskonteret fremtidig gevinst δ[i0+λI(1)]
(1−δ) . Vælger CRA'et i stedet at lyve vil denne strategi

medføre en umiddelbar gevinst I(1) (bemærk at givet det gode ry, antages præcisionen af

ratingen at være 1), derfor gælder, at for i0
I(1) + λ tilstrækkeligt lille (i.e. lavere end 1

δ −
1), da vil gevinsten ved at lyve være højere end den diskonterede fremtidige gevinst ved at

fortælle sandheden. For at konstruere denne ligevægtstrategi, udføres baglæns induktion, givet

x(1) = 1. Givet en ligevægtstrategi, der tilhører intervallet [qn, qn−1], konstruerer Mathis et

al. en ligevægtstrategi x(q), samt a(q, x) på intervallet [qn+1, qn]. Der konstrueres derefter en
sekvens af par (qn, an)n∈N til at bestemme x(qn), hvor aner rating præcisionen associeret med

omdømmet qn, i.e. an ≡ 1− (1− qn)x(qn). For at kunne danne disse par køres en sekvens af i

gennem, denne starter med q0 = a0 = 1, og for enhver n > 0, observeres (qn, an)n∈N således,

at

qNn ≡ qn−1 (5.13)

og

I(an) = δV
(
qNn
)
. (5.14)

Derved, kan det altså ses, hvorledes et CRA opnår en lille stigning i deres omdømme efter, at de

har givet en dårlig rating, det nye niveau er qn−1. I (5.14) ses, at rating præcisionen an, svarer

til rating præcisionen for et opportunistisk CRA, der før det skal rate et dårligt projekt, er

indi�erent mellem den umiddelbare gevinst ved at lyve og den diskonterede fremtidige gevinst

ved at være sandfærdig (se (5.11)).
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Ud fra (5.6) opstilles

qn = anqn−1. (5.15)

Herefter opstilles følgende værdifunktion, ved at bruge viden fra henholdsvis ligevægts egen-

skaben V (0) = 0, samt (5.14) og (5.7) (husk x(1) = 1)

V (qn) =
I(an) + i0

1− δλ
. (5.16)

Observeres orden (n− 1) og udnyttes viden fra (5.13) og (5.14) får vi

an = I−1 (α (I (an−1) + i0)) , (5.17)

hvor α ≡ δ
(1−δλ) . Det er givet, at I(·) er strengt stigende i intervallet [a∗, 1] samt α < 1,

hvilket medfører, at både anog qner vel de�nerede og strengt aftagende i n. Ved konstruktion

(se ovenstående de�nition af an givet qn)

x(qn) ≡ 1− an
1− qn

(5.18)

opfylder (5.11) for ethvert n ∈ N. Endeligt, der mangler nu kun konstruktionen af strategien

x(q) for q ∈ [qn+1, qn]. For ethvert a ∈ [an+1, an] de�neres

q(a) ≡
n∏
k=0

I−1

(
I(a)− i0 α−α

k+1

1−α
αk

)
, (5.19)

hvor k = 0, 1, ..., n og

x(q(a)) =
1− a

1− q(a)
. (5.20)

Desuden angives, fra (5.15)

qn =
n∏
k=0

an−k, (5.21)

og fra (5.20)

an = I−1

(
αk
(
I (an−k) + i0

α− αk+1

1− α

))
, (5.22)

hvilket er ækvivalent med

an−k = I−1

(
I (an)− i0 α−α

k+1

1−α
αk

)
. (5.23)

Det kan derved også ses af (5.22) og (5.23) at an < an−k for k > 0. For yderligere beviser af
formlerne, se da Mathis et al.

Hermed er x(q) konstrueret som en ligevægtstrategi. Ved at vise, at q(a) ∈ [qn+1; qn];
q(a)/a ∈ [qn; qn−1]; og I(a) = δV

(
q(a)
a

)
etableres eksistensen. x(q) er, givet at denne ønskes
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positiv for alle q > 0, delvis afhængig af, at an er strengt aftagende i n med a0 = 1, da
dette medfører, at (5.18) er positiv for ethvert n > 0. Ved at udnytte kravet om kontinuitet

for værdifunktioner V ∈ C∗+, kan det vises, at x(1) → 1 når q → 1. At ligevægten er aktiv,

kan udledes fra I(an) = αnI(1) +
i0(α−αn+1)

1−α > 0 for ethvert n ∈ N. Hermed er det vist at

ligevægten henholdsvis eksisterer og er aktiv.

For det udførlige bevis, samt beviset for ligevægtens entydighed, se da Mathis et al. (2009)

.

5.1.5 Egenskaber for ligevægten i påstand 2

I et scenarie med fuld observation, må det konstateres at ligevægten i påstand 2, er den

mest interessante for opgavens formål. Dette skyldes naturligvis, at denne inkluderer situatio-

nen, hvor den optimale strategi for et opportunistisk CRA er at lyve. Derved, vil omdømme

omkostninger, i et scenarie med fuldkommen observation, ikke være tilstrækkelige for at kunne

disciplinere rating bureauet, og konsekvensen er en stærkt nedsat kvalitet af de o�entliggjorte

ratings. Vi vil derfor kort se på nogle egenskaber denne ligevægt besidder.

Det opportunistiske CRA's strategiske opførsel er karakteriseret ved mængden af intervaller

[qn+1, qn], n ≥ 0. Som det også fremgik af påstånd 2, kan der tilnærmelsesvis laves en opdeling

af intervallet, fordi der gælder for et opportunistisk CRA givet q, som tilhører top intervallet,

at [q1, q0] = 1, at ligevægtsstrategien da er at lyve med sandsynlighed 1(x ∗ (q) ≡ 1). Endvidere
følger, at præcisionen af en given rating er bestemt ved a(q) = q. Hvilket ikke er unaturligt

a(q) er baseret på udstedere og investorers opfattelse af ratingen præcision, og derfor angiveligt
også må være direkte relateret til CRA'ets omdømme. I og med CRA lyver bliver projekter

�nansieret og CRA's omdømme vil ved periodens afslutning være tabt for altid. Antaget, at

et CRA har ratet �ere projekter, da vil omdømmet være tabt allerede når den første default

indtræder. Defaulten får derfor en negativ indvirkning på de andre projekter som bureauet

har ratet. I værste fald kan der opstå en form for lavine, hvor den ene default hiver resten med

ned. Opstår denne situation, er der tale om en krise.

Omdømmets dynamiske adfærd Den dynamiske adfærd for et CRA's omdømme er ofte beskre-

vet som særegent, idet omdømmet altid vokser, omend meget lidt, indtil en default opstår,

hvorved det tabes de�nitivt. Mathis et al. konstaterer derfor, at CRA'ets omdømmes opførsel,

ironisk nok, minder om adfærden for en o�entliggjort rating. Denne sammenligning kan fork-

lares ved, at en rating for en given investering kan vokse lidt, dog i diskrete trin som tidligere

nævnt, men bliver den downgraded til default, vil al fremtidig indtjening gå tabt. Der er

forskellige klasser af CRA'er med en transitionsmatrix som ligner den i Tabel 4.

Tabellen er opbygget ud fra en antagelse om en lineær funktion for gebyret ved o�entliggjort

rating I(a) = k(a − a∗), med følgende parameter værdier a∗ = 0.9 , λ = 90%, δ = 0.1, og
i0 = 0 (k er uden betydning).

Påstand 2 genererer en cyklisk adfærd for CRA'ets omdømme, som uddybes nærmere
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Tabel 5.1: Transitionsmatrix for omdømme dynamikker

Kilde: Mathis et al. (2009): Rating the raters: Are reputation concerns powerful enough to

discipline rating agencies?

herunder. Gennemgår kort et tal eksempel som forklaring til matricen og for at give forståelse

af cykli. Der kigges på et CRA som starter med et lavt omdømme q = 0.35, det er vigtigt at
huske at i og med vi kigger på dynamikker for rating bureauet be�nder vi os i den langsigtede

del af modellen. CRA vælger at give en god rating til 15% af de �dårlige� projekter. Resultatet

bliver således, at dennes omdømme øges med 8.5% sandsynlighed, forbliver konstant med 90%

sandsynlighed, og der er kun 1.5% sandsynlighed for at en krise skulle opstå. I situationen,

hvor omdømmet stiger, skyldes det, at investorerne i og med de ikke har oplevet �asko fra

dette CRA øger deres tillid, hvorfor ryet også må antages at blive bedre. Denne omdømme

opbygnings fase er i gang indtil CRA'et opnår et godt omdømme, e.g. q = 0.82. I den næste

fase bliver CRA'et ofte mere afslappet (i.e. x(q) stiger ) og giver derfor gode ratings til 55%

af de dårlige projekter. Selv med dette i betragtning er sandsynligheden for en krise kun 5.5%

, hvilket implicerer, at det kan tage meget lang tid at afsløre et opportunistisk CRA.

Mere generelt kan det uddybes således:

1.fase: Omdømme opbygning. Denne fase ønsker CRA at øge q og er derfor ret nøjereg-

nende: det betyder at x ∗ (q) er lav, investorerne er forsigtige idet opfattelsen af

rating præcision a(q) = 1−(1−q)x∗(q) er lav, hvilket medfører høje kreditspænd.

2.fase Indkasserer på baggrund af omdømmet. Omdømmet stiger, og derved falder spæn-

dene, som følge af, at investorerne får større tillid til CRA. Samtidigt bliver CRA

mere slapt, hvilket implicit giver en stigning i sandsynlighed for en krise.

3.fase Tillidskrise. Det opportunistiske CRA er afsløret, hvilket betyder at markedet

mister en betydelig portion af deres tillid, det betyder altså, at q får det fatale

stød og falder til 0, markedet forsvinder.

Når vi i fase 3, taler om markedets endeligt, er det vigtigt at huske, at vi be�nder os i en model,

hvor der kun eksisterer et CRA, derfor vil markedet forsvinde når alle mister tilliden til det

monopolistiske CRA. Ud fra modellen i et fuldkommen observations scenarie kan vi følgeligt

konkludere, at såfremt indtægterne fra andre aktiviteter ikke er tilstrækkeligt store, da kan

det tage lang tid at afsløre opportunistisk CRA. Interesse kon�ikterne i CRA industrien kan

ikke reguleres ud fra omdømme omkostninger. Omdømme opbygning generere tillids cykli.

44



Katrine C. Wex Kredit Ratings 28. maj 2010

Figur 5.2: Markov beslutnings træ, under ufuldkommen observation

Kilde: Mathis et al. (2009): Rating the raters: Are reputation concerns powerful enough to

discipline rating agencies?

5.2 Ufuldkommen observation

Et spil med ufuldkommen observation, er som tidligere nævnt, væsentligt mere virkelighed-

snært. Antagelsen om ufuldkommen observation medfører at CRA'ets rygte har mulighed for

at variere i både positiv og negativ retning. Det betyder, at et fejl vurderet instrument har

ikke lige så deterministiske konsekvenser for CRA'et, som i modellen med fuldkommen ob-

servation, hvor CRA'ets omdømme lider uoprettelig skade og denne mister alle indtægter. En

anden virkning af denne antagelse er, at �asko ikke nødvendigvis skyldes et opportunistisk

CRA, men kan også være udfaldet af en fejl vurdering af projektet.

Ligesom før kan projektet være en god investering med sandsynlighed λ. Udover denne

kvalitets parameter er det nødvendigt at de�nere pG ∈ [0, 1], der angiver sandsynligheden
for, at et projekt af god kvalitet bliver en succes. Ligeledes, sandsynligheden for, at et dårligt

projekt bliver en succes, de�neres pB ∈ [0, 1]. Det er tydeligt, at sandsynligheden for et godt

projekt har succes er større end for et dårligt. Det skal desuden antages, at gode virksomheder

vil blive �nansieret, derfor er pGX > 1 , med mindre det ikke er muligt for det gode projekt

at signalere sin kvalitet, da vil projektet ikke blive �nansieret i.e.(λpG− (1−λ)pB)X < 1. Ved
ufuldkommen information, vil præcisionen af ratingen a∗ være en funktion af de ovenstående

sandsynligheder

a∗ ≡ (1−X(λpG − (1− λ)pB))
(1− λ) (1− pB)

. (5.24)

5.2.1 Adfærd under ufuldkommen observation

I slutningen af perioden kan aktørerne observerer et af 3 mulige udfald, hele processen op til

dette punkt illustreres i Markovs beslutnings træ i Figur 5.2:

• Succes (S) : når et godt projekt �nansieres

• Fiasko (F) : når et dårligt projekt �nansieres (default)
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• Ingen Finansiering (N) : ingen udstedelse

Hvorefter investorerne revurderer CRA'ets omdømme givet udfaldet af perioden, overordnet

noteres qz, hvor z ∈ [S, F,N ]. Derfor hvis et CRA giver et dårligt projekt en god rating,

revurderes omdømmet ved følgende belief funktioner:

ψ (q | S) ≡ qS =
q

1 + (1− q)x(q)1−λpB
λpG

(5.25)

ψ (q | F ) ≡ qF =
q

1 + (1− q)x(q) (1−λ)(1−pB)
λ(1−pG)

for pG < 1 (5.26)

ψ (q | N) ≡ qN =
q

a(q, x)
(5.27)

Vi antager, at for pG = 1, der er sandsynlighed 1 for at et godt projekt for succes, da er

qF = 0 i det �asko må skyldes et opportunistisk CRA, der har løjet om projektets kvalitet.

Revurderingerne �ndes ved hjælp af Bayes' formel, når det er relevant, desuden antages at

�asko i de resterende tilfælde er forårsaget af et opportunistisk CRA (i.e. som under perfekt

observation, at q = 1 eller x(q) = 0). Det er derfor tydeligt, at den eneste strategi et CRA

kan bruge for at opbygge eller genopbygge deres omdømme, er at være konservativ og give en

dårlig rating, hvilket medfører, at der ikke er �nansiering, og ingen udstedelse, i.e. qS ≤ q,

qF ≤ q og qN ≥ q. Fordi investorer ikke kan bedømme om projektet ville have været en succes

eller �asko, og antager CRA må være engageret idet der gives en dårlig rating.

Ved Bellman's optimalitetsprincip, �ndes værdifunktionen for et opportunistisk CRA, når

det vælger strategien x og investorer og udstedere har belief q:

V (q) = i01(q>0) + (λ+ (1− λ)x(q)) I(a(q, x)) + δ{(λpG + (1− λ)pBx(q))V
(
qS
)

+ (λ(1− pG) + (1− λ)(1− pB)x(q))V
(
qF
)

+ (1− λ)(1− x(q))V
(
qN
)
}(5.28)

Værdifunktionen viser, at en stigning i x(q) (sandsynlighed for at give et dårligt projekt en

god rating) medfører en direkte stigning i gevinsten i dag og følgeligt et fald i den fremtidige

diskonterede gevinst. Derved øges sandsynligheden for at opleve et fald i q (som følge af succes

eller �asko) og sandsynligheden for at kunne forbedre sit ry ved en dårlig rating aftager.

Ifølge et-trins afvigelsesprincippet er et opportunistisk CRA's strategi x en ligevægts strate-

gi, hvis og kun hvis der for ethvert q og for enhver afvigelse x′gælder:

(
x(q)− x′(q)

) [
I(a(q, x(q))) + δ

{
pBV

(
qS
)

+ (1− pB)V
(
qF
)}]
≥ δ

(
x(q)− x′(q)

)
V
(
qN
)

(5.29)

Altså, at den forventede fremtidige diskonterede værdi ved udfald af henholdsvis succes og

�asko, er større end den diskonterede fremtidige værdi ved ikke at få �nansiering. Det vil sige

at såfremt (5.29) er opfyldt, da vil det ikke være pro�tabelt for CRA at afvige fra strategien.
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Bemærk at qS , qF og qN skal opfylde belief funktionerne (5.25) -(5.27). Vi kigger på tre tilfælde

for x(q) og de�nerer:

i) x(q) = 1er en ligevægtsstrategi i MPE hvis og kun hvis

I(a(q, x(q))) + δ
{
pBV

(
qS
)

+ (1− pB)V
(
qF
)}
≥ δV

(
qN
)

(5.30)

ii) x(q) = 0 er en ligevægtstrategi i MPE, hvis og kun hvis

I(a(q, x(q))) + δ
{
pBV

(
qS
)

+ (1− pB)V
(
qF
)}
≤ δV

(
qN
)

(5.31)

iii) x(q) ∈ (0, 1) er en ligevægtsstrategi hvis og kun hvis

I(a(q, x(q))) + δ
{
pBV

(
qS
)

+ (1− pB)V
(
qF
)}

= δV
(
qN
)

(5.32)

Idet et opportunistisk CRA altid ønsker at pro�tmaksimere, vil det i en situation, hvor det

står over for et dårligt projekt sammenligne den nuværende gevinst ved at lyve I(a(q, x(q))) +
δ{pBV

(
qS
)

+ (1− pB)V
(
qF
)
} med den diskonterede fremtidige gevinst ved at give en dårlig

rating δV
(
qN
)
.

5.2.2 Resultater

Formålet med modellen var at se, hvorvidt omkostninger ved tab af omdømme er nok til

at disciplinere CRA'erne til at opretholde kvaliteten og ikke mindst objektiviteten af deres

ratings. I dette afsnit vil vi kigge på præcis dette. I forhold til modellen kigger vi på særtilfældet

hvor pG = 1 og det generelle tilfælde for pG < 1.

Særtilfældet: pG = 1 Når sandsynligheden for succes givet et godt projekt er 1, følgeligt

kender CRA'erne udfaldet af et godt projekt. Der er derimod usikkerhed omkring udfaldet af

et dårligt projekt, der både kan ende i succes og �asko. Vil vil derfor undersøge CRA'ernes

incitamenter under disse omstændigheder. Endvidere, er det givet, at for pG = 1 gælder at

qF = 0. Dette er brugbart i (5.30)-(5.32) ovenover, idet Egenskab 1 da gælder for ufuldkommen

information.

Egenskab 1*: I MPE gælder, at V (0) = 0. Intuitivt giver dette jo også god mening, da

en virksomhed der ikke har et positivt omdømme, ofte heller ikke har nogen værdi. Det kan

ligeledes bevises matematisk ved at se, at der nødvendigvis må gælde, at q = 0 =⇒ qS =
qF = qN = 0 (se (5.25)-(5.27)). Det betyder, at givet (5.29) er (x(0)− x′) I(a(0, x(0)) ≥ 0 for

enhver x′. For at dette må gælde er enten I(a(0, x(0)) = 0 eller x(0) = 1. Bevisets argumenter,
svarer til dem under fuldkommen observation.
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Vi kan derfor konkludere, at selvom der ingen usikkerhed er omkring et godt projekt med en

god rating, da vil en �asko medføre permanent tab af det opbyggede omdømme, konsekvensen

heraf er et endeligt tab af alle fremtidige indtægter. Derfor, hvilket yderligere indikeres af næste

resultat, er det opportunistiske fuldt disciplineret i ligevægten hvis og kun hvis proportionerne

af et succesfuldt projekt og de eksogene indtægter λ+ i0
I(1) er tilstrækkeligt store. Dette ses i

forhold til det maksimale gebyr de kan optjene, hvorfor a = 1.

Påstand 3. Antag pG = 1. For et hvert q > 0, x(q) = 0 er en ligevægts strategi for en aktiv

ligevægt hvis og kun hvis λ+ i0
I(1) ≥

(1−δ)
δ(1−pB) .

Bevis: Tilstrækkeligt: Lad q > 0. Ønske er at bevise, at (5.31) holder. Ud fra (5.26) qF = 0.
Ud fra (5.25) og (5.27), implicerer x(q) = 0, at qS = qF = q. Fra (5.28) og x(q) = 0 fås

V (q) = (i0+λI(1))
(1−δ) . Anvendes betingelsen λ + i0

I(1) ≥
(1−δ)
δ(1−pB) kan I(1) ≤ δ (1− pB) (I(1)λ+i0)

(1−δ)
udledes, og givet Egenskab 1* er denne lig (5.31). Endeligt, er det en aktiv ligevægt fordi

V (q) = (i0+λI(1))
(1−δ) > 0, der er altså en positiv værdi i ligevægten. Nødvendigt: Lad q > 0. Da

pG = 1, og anvendes (5.25)-(5.27) og Egenskab 1* respektivt, i både den nødvendige betingelse
(5.31) (betingelsen for, at x(q) = 0 er en ligevægts strategi) og udtrykket givet i (5.28) for V (q),
fås I(1) ≤ δ(1− pB)V (q) og V (q) = (i0+λI(1))

(1−δ) . Indsættes sidstnævnte i I(1) ≤ δ(1− pB)V (q)

opnås ved simpel omrokering, den i påstanden krævede betingelse λ+ i0
I(1) ≥

(1−δ)
δ(1−pB) . Q.E.D

Ser vi på modellen og sammenligner resultaterne fra henholdsvis fuldkommen og ufuld-

kommen information, er det tydeligt, at sandsynligheden for, at et dårligt projekt ender med

succes det, har en negativ e�ekt på et CRA's disciplin. Des højere pB (sandsynligheden for

at et dårligt projekt har succes), des større må proportionerne for et succesfuldt projekt λ og

de eksogene indtægter i0
I(1) for et opportunistisk CRA være, for at dette er veldiciplineret i

ligevægten. Intuitivt, kunne denne e�ekt forklares ved at i og med der er en sandsynlighed for,

at et dårligt projekt får succes, øger det muligheden for at et opportunistisk CRA, ikke bliver

afsløret i sin løgn. Konsekvensen er så, at CRA'ets incitament til at lyve stiger.

Ved nærmere eftersyn ses det dog, at en stigning i pB har to e�ekter på et CRA's disciplin

. Den negative e�ekt: jo højere pB, des højere er sandsynligheden for at udfaldet i sidste ende

er en succes, selv når der lyves. Omvendt jo lavere pB des højere er sandsynligheden for �asko,

og derfor også sandsynligheden for, at CRA'et bliver afsløret i sin løgn. Det er klart, at når

e�ekten anses for at være negativ er det set fra markedets og ikke det opportunistiske CRA's

synspunkt. Der er desuden en anden e�ekt, som anses for at være positiv ifølge (5.25), da der for

højere pB gælder, at tabet af omdømme bliver større, givet succes. Det omvendte er ligeledes

gældende, tabet af omdømme er mindre for lave værdier af pB. Påstand 2 understreger, at de

negative e�ekter overdøver den positive.

Det generelle tilfælde: pG < 1 Når pG < 1, kan et projekt af god kvalitet ende med

udfaldet '�asko', der er derfor både usikkerhed omkring både gode og dårlige projekters udfald.
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Derfor så længe, at q > 0 er qF > 0. Konsekvensen af denne mulighed har signi�kant betydning
for resultatet fundet for pG = 1. Fiasko er altså et muligt udfald, selv på ligevægts vejen for

et veldisciplineret opportunistisk CRA, og ligeledes for et engageret CRA, se beslutnings træ

i Figur (5.2). Således vil ingen realisering hjælpe til at afsløre et CRA's afvigelse fra x(q) = 0.
Ydermere, for ethvert observeret udfald (S, F eller N) vil de opdaterede belief funktioner ikke

ændres, hvilket betyder, at qS = qF = qN = q, dette skyldes, at et opportunistisk CRA ikke

kan afsløres. Derfor gavner en afvigelse fra ligevægts strategien det opportunistiske CRA, idet

denne øger den nuværende gevinst uden, at det for konsekvenser for de fremtidige pro�tter.

Der er ikke længere et diskonteret fremtidigt tab associeret med observation af en '�asko'

hændelse, som det gjaldt i ligevægten under fuldkommen observation, hvor konsekvensen var

et de�nitivt tab af omdømme til nul.

Det næste resultat konstaterer, at når det ikke er muligt at observere et godt projekt

perfekt, da vil et opportunistisk CRA aldrig være disciplineret i ligevægt. Det fastslår desuden,

at i ligevægt vil det opportunistiske CRA's strategi med sikkerhed være at give et dårligt

projekt en god rating, for q tæt på 1. Dette skyldes, at når q er tæt på 1 da vil qS , qF

og qN ligeledes være tæt på 1. Derved er CRA'ets fremtidige gevinst stort set uafhængig af

den aktuelle strategi, hvorfor CRA ønsker at maksimere den nuværende gevinst og derfor har

stærkt incitament til at lyve med sikkerhed.

Påstand 4. Antag pG < 1. I enhver ligevægt består det opportunistiske CRA's strategi i at
lyve med positiv sandsynlighed for ethvert q og i at lyve med sikkerhed for q tæt

på 1.

Bevis: Beviset består af to trin, først vises, at i enhver ligevægt, vil det opportunistiske

CRA's strategi være at lyve med positiv sandsynlighed. Derefter vises, at i ligevægt vil det

opportunistiske CRA's strategi, med sandsynlighed 1, være at de rate et projekt som værende

godt, uden at tage hensyn til projektets egentlige kvalitet, for alle q tæt på 1.

Step 1: Lad q ∈ [0, 1]. Antag modsætningsvis, at x(q) = 0 er en del af en ligevægts

strategi. Ud fra (5.25)-(5.27) fås qS = qF = qN = 0. Dette medfører, at I(1) ≤ 0, hvilket ikke
kan være opfyldt, da det ville betyde, at rating bureauet skulle betale for at rate et projekt,

eller gøre det gratis. Altså, må x(q) > 0 for at være en del af en ligevægts strategi, altså vil

CRA lyve med positiv sandsynlighed.

Step 2: Fra (5.25)-(5.27) og V ∈ C+, har vi

lim
q 7→1

V
(
qS
)

= lim
q 7→1

V
(
qF
)

= lim
q 7→1

V
(
qN
)

= V (1)

Derfor

lim
q 7→1

[
I (a (q, x (q))) + δ

{
pBV

(
qS
)

+ (1− pB)V
(
qF
)}
− V

(
qN
)]

= I(1) > 0
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Altså, må (5.30) holde mens (5.31) og (5.32) ikke holder. Q.E.D.

Vi kan derfor på baggrund af resultaterne fundet ud fra modellen af Mathis et al. (2009)

konkludere, at regulering baseret på forventede omdømme omkostninger ikke er nok til at

disciplinere opportunistiske kredit rating bureauer. Resultaterne, vil blive yderligere evalueret

i Del IV.

6 Konkurrence

Modellen før, var begrænset til kun at overveje en situation med et monopolistisk ratings

bureau, er det ikke muligt at se den fulde e�ekt af ratings shopping, det ses først, når �ere

bureauer konkurrerer i markedet. Derfor vil vi se på en situation hvor to rating bureauer

konkurrerer i et duopol om at sælge ratings til udstedere, hertil vil vi bruge modellen op-

stillet af Bolton et al. (2009). Vi vil altså se, hvorledes konkurrence er med til at øge eller

begrænse interesse kon�ikterne. Desuden vil vi også ved at indføre konkurrence være i stand

til at tydeliggøre problemerne ved ratings shopping. Endvidere, er det interessant at kigge på

konkurrence, idet mange har argumenteret for at fri konkurrence kunne være en løsning på

interesse kon�ikterne, for at opnå fri konkurrence argumenterer mange for at fjerne NRSRO

betegnelsen, da denne, som tidligere nævnt, begrænser indtræden i markedet. Modellen er

opbygget over teorien om signalerings spil, og opdelt i henholdsvis et kredit rating spil med et

monopol CRA og et kredit rating spil med to CRA'er, i.e. duopolistisk konkurrence. For i sid-

ste ende at kunne vurdere hvad konkurrence tilfører industrien, er det nødvendigt at resumere

resultatet for spillet med et CRA, men vi vil dog ikke gå i dybden med denne del. Vi starter

med at opstille og gennemgå den generelle struktur for modellen, herefter opsummeres resul-

tatet for spillet med et CRA, og kredit rating spillet med konkurrence gennemgås. Endeligt,

analyseres resultaterne i forhold til hinanden, og der kigges på hvad de tilfører industrien i

form af blandt andet velfærd og information.

6.1 Model

Tilsvarende til Mathis et al. (2009) er der �ere perioder, hvor udstedere søger �nansiering til

en givet investering, der fokuseres dog på analysen af den første periode. Endvidere kigger vi

på markedets tre agenter: udsteder, investorer, et duopol af CRA'er. Den tydelige forskel fra

modellen før er, at denne model både betragter situationen med et CRA og med to CRA'er på

markedet, hvorfor det er muligt at analysere ind�ydelsen af konkurrence på rating markedet.

Der er to typer investeringer en god og en dårlig, deres kvalitet er karakteriseret ved deres

sandsynlighed for default. En god investering har sandsynlighed for default på p = 0, mens
en dårlig investering har p > 0. De giver begge samme fortjeneste R, givet at default ikke

indtræder og recovery r er ligeledes betinget af default. Desuden antages at investeringen har

konstant skalaafkast, hvilket medfører, at enhver enhed der udstedes har samme afkast pro�l.
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6.1.1 Agenter

• Udsteder: Ønsker �nansiering og udsteder derfor et instrument, der giver en invester-

ings mulighed for investorerne. Efterspørger selv ratingen fra CRA'et, og vurderer, når

rapporten er modtaget, hvorvidt ratingen ønskes o�entliggjort, i.e. rating shopping er

tilladt. Efter ratingen er o�entliggjort, eller hvis den ikke er købt, fastsætter udsteder den

uniforme pris T for en enhed af investeringen. T kan anses for at være et kreditspænd,

da investeringens produktionsomkostninger sættes lig 0.

• Investorer: Risikoneutrale. Der er to typer af investorer

� So�stikerede investorer : Antallet af so�stikerede investorer beskrives (1− α). Inve-
storerne karakteriseres som so�stikerede, ud fra deres evne til at observere payo�

både for CRA'er og udsteder, derfor kan de ligeledes forstå markedets interesse kon-

�ikter. De kender dog ikke investeringens sande kvalitet, hvorfor de ikke er i stand

til at udpege et CRA, der udgiver in�ationsprægede ratings. Endeligt, skal de, givet

deres information, udlede en forventning til investeringens kvalitet og derfra angive

deres betalingsvilje.

� Naive investorer: Har ikke forståelse for incitament strukturen for CRA'erne i

markedet, og stoler derfor på ratingens pålydende værdi. Forskellen mellem de to

typer investorer skyldes således deres incitament eller evne til at udføre egen due

diligence. Hvilket eksempelvis kan skyldes, at naive investorer udføre en tredjeparts

investering, hvorfor dennes indtægter kun afhænger marginalt af det endelige afkast

af de aktiver de administrere. Modsat, er so�stikerede investorers incitament struk-

tur, muligvis, mere relateret til deres udvalgte investeringers adfærd ex post.

• CRA: Har til formål at tydeliggøre kvaliteten af investeringen.

� Privat information: signalet θ ∈ {g, b}, der beskriver investeringens sande kvalitet.

� Yderligere information: CRA'et har desuden følgende information om den sande

tilstand i �verdenen� w:

Pr (θ = g | w = g) = Pr (θ = b | w = b) = e

Pr (θ = g | w = b) = Pr (θ = b | w = g) = 1− e

hvor e beskriver kvaliteten af det signal θ der modtages. Det kan derfor de�neres

som signalets præcision.

� Følgende gælder for e: e = 1
2 , da har signalet ikke tilføjet noget ny information

og agenterne fastholder deres ex ante anskuelser; e > 1
2 signalet anses for at være

informativt; e < 1
2 , da er signalets præcision for dårligt til at kunne lave en egentlig

vurdering. Niveauet af præcision antages at være kendt og ligger i intervallet e ∈[
1
2 , 1
]
.
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� CRA'et kan (tilsvarende Mathis et al. (2009)) vælge at rapportere det sande signal,

altså give en dårlig investering en dårlig rating, eller det kan vælge en in�ation-

spræget rating, det giver en dårlig investering en god rating. Her skal det dog

bemærkes, at en situation, hvor rating bureauet angiveligt skulle give et dårligt

signal når tilstanden er god, er dog urealistisk da det ikke vil være pro�tabelt for

CRA'et, denne situation analyseres derfor ikke.

� Indtægter: CRA'ets indtægter består af gebyret de opkræver for at rate en invester-

ing. Et CRA fastsætter, givet et niveau af e, to gebyrer: Et indledende gebyr φI , der

betales når udsteder indgår aftale med CRA; Samt, et rating gebyrφR, der betales

efter vurderingen er lavet, såfremt udsteder ønsker ratingen o�entliggjort. φR kan

inkludere indtægter fra diverse konsulent ydelser tilbudt til udsteder.

� Rating: Den endelige rating er enten m = G (�God�) eller m = B (�Dårlig�), og ved

o�entliggørelse vil den være tilgængelig for alle investorerne.

6.1.2 Handlinger

I udgangspunktet for et spil, er alle agenter af den formodning at investeringen er god med

sandsynlighed 1
2 . Vælger udsteder at efterspørge en rating, vil det så være CRA'ernes rolle

at vurdere investeringen og give en rating, så markedet kender den rigtige kvalitet. CRA'et

fastsætter de to gebyrer, før et signal er modtaget. Når vurderingen er fuldført rapporteres

rating til udsteder. Ratingen kan enten være sand eller in�ationspræget.

Udsteder vælger så om han ønsker at købe ratingen til o�entliggørelse eller ej. Det er altså

muligt for udsteder at rating shoppe, derved kan denne vælge den rating der umiddelbart øger

fortjenesten mest, og fravælge ratings med negativ e�ekt. Hertil skal det påpeges, at modellen

ikke tager hensyn til uanmodede ratings, men kun de udsteder initierede ratings. Endvidere,

kan det, at udsteder vælger ikke at o�entliggøre rating anses for at være et signal i sig selv.

Efter denne beslutning fastsættes prisen T.

Investorerne observerer ratingen, såfremt den er o�entligjort, og prisen og beslutter hvor

mange enheder af investeringen de ønsker at købe. Det antages desuden, at naive investorer

fastholder deres ex ante forventninger, mens so�stikerede investorer revurderer forventninger,

på en måde, der er i overensstemmelse med det Perfekte Bayesianske Ligevægt (PBE). Dette

betyder, at investorerne gennem rationelle valg forsøger at maksimere egen nytte ved at følge

en strategi, der er givet ved deres information og belief om henholdsvis udstedere og CRA'er.

Investorerne kan vælge mellem at købe en 1 enhed eller 2 enheder af investeringen. Det antages,

at de har en reservationsnytte, der stiger med størrelsen af investeringen, de kræver et afkast

u for den første enhed, og afkast U for den anden. Der gælder at U > u. Et eksempel på dette

kunne være, at investor ønsker et højere afkast, hvis alle hendes midler kun investeres i en

investering, på grund af den øjede risiko ved ikke at diversi�cere.

Der de�neres et skæringspunkt p∗ for sandsynligheden for default, hvor investor er indif-

ferent mellem køb af en eller to enheder af investeringen:
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(1− p∗)R+ p ∗ r = U (6.1)

vi husker, at R er afkastet for investeringen og r er recovery.

Desuden antages følgende omkring afkast af investeringen:

(1− p)R+ pr > u (6.2)

(1− e)p < p∗ (6.3)

p

2
> p∗ (6.4)

Det antages altså i (6.2), at det forventede afkast af investeringen, for enhver default sandsyn-

lighed, er større end afkastet til investor for en enkelt enhed . Det betyder, at en investor, der

ved, at projektet er dårligt, stadig vil være villig til at købe en enhed. Den næste antagelse

(6.3) givet (6.1) siger, at en investor med pålidelig information om, at investeringen er god,

vil købe to enheder af investeringen. Endeligt, siger antagelsen givet i (6.4), at en investor,

der ikke ved om investeringen er god eller dårlig, vil på baggrund af hendes ex ante forvent-

ninger, kun købe en enhed. Det er derfor tydeligt, at udsteder kun er i stand til at sælge mere

end en enhed, hvis han vælger at anvende et CRA til at sende et signal til investorerne om

investeringens kvalitet. I denne antagelse understreges derfor også, hvor signi�kant CRA'ets

information er for investors beslutning, og CRA'et kan derfor muligvis øge velfærd ved at stille

information til rådighed for markedet.

Det er kun muligt for investorerne at afsløre om et CRA har været sandfærdigt eller ej,

hvis default indtræder. Det antages for simplicitet, omend det ikke helt stemmer overens med

praksis, at investorer, når en default indtræder, perfekt kan identi�cere om CRA har været

sandfærdigt. Som i modellen af Mathis et al. (2009) (2009) bliver et CRA, der afsløres i at

udgive in�ationsprægede ratings, stra�et. I denne model stra�es CRA ved, at investorerne, i

fremtiden vælger at ignorere dets ratings. Omdømme omkostninger er eksogent givet. Desuden

de�neres den diskonterede sum af fremtidige pro�tter som ρ, og er gevinsten ved ikke at lyve.

Det antages, at der er en smule støj omkring det omdømme, CRA risikere at tabe, givet løgn:

Antagelse A0: Der er en smule usikkerhed omkring den egentlige værdi af ρ, i.e. ρ ∈ [ρ̃− ε, ρ̃+ ε],
hvor ε→ 0. Usikkerheden forsvinder når θ er modtaget.

Denne antagelse medfører, at CRA'et kun kan vælge rene strategier, hvilket betyder, at

CRA'et ikke kan fastsætte gebyret, således at dette er indi�erent mellem at give en god eller

en dårlig rating.

6.1.3 Rating spil, med et CRA

Tidsrække for handlinger:

1. CRA fastsætter φIog φR.
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2. Udsteder beder CRA om rating, såfremt denne ønskes.

3. Givet efterspørgsel fra udsteder, modtager CRA signalet θog laver en vurdering, m = G

eller m = B.

4. Udsteder ser ratingen og beslutter, hvorvidt han ønsker at købe ratingen til o�entlig-

gørelse eller ej.

Udsteder fastsætter prisen T for en enhed af investeringen

5. Investorerne observerer prisen Tog ratingen fra CRA, hvis denne er o�entliggjort, og

bestemmer, hvor mange enheder af investeringen, der skal købes.

6. Afkast er realiseret.

For at simpli�cere notationen, laves følgende de�nitioner:

V G = (1− (1− e) p)R+ (1− e)pr

V B = (1− ep)R+ epr

V 0 =
(

1− p

2

)
R+

p

2
r

Det første udtryk V G repræsenterer den maksimale værdi enhver type af investor kan

opnå ved en investering, givet præcisionen e. V Brepræsenterer så den minimale værdi, mens

V 0 er investorens ex ante værdi af investeringen. Endvidere gælder, at V G > V 0 > V B og
1
2V

G + 1
2V

B = V 0.

Lemma 1 Givet gebyret φR, da er CRA'ets rating strategi:

1. Hvis φR > epρ, da giver CRA altid rating G.

2. Hvis 0 < φR < epρ, da giver CRA altid en sandfærdig rating givet det observerede

signal.

Der er således to mulige strategier for det monopolistiske CRA, enten at udgive sande ratings,

eller udgive in�ationsprægede ratings. Beviset for Lemma 1 �ndes, for den interesserede læser

i Bolton et al. (2009).

Påstand 1. Ligevægten for det underspil, hvor gebyrerne fastsættes er (husk at αer andelen af

naive investorer):

1. Hvis α2V G − V 0 > epρ, CRA rapporterer altid G, φR ∈
(
epρ, α2V G − V 0

]
,

sætter φI ∈ α2V G − V 0 − φR pro�t er givet ved

α2V G − V 0 +
(

1− ep

2

)
ρ,
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2. Hvis α2V G − V 0 < epρ, begge CRA'er rapporterer sandheden, sætterφR ∈
[0,min[2V G+max

[
αV 0, V B

]
−2V 0, epρ]], φI = 1

2(min[2V G+max
[
αV 0, V B

]
−

2V 0, epρ]− φR), og pro�t er givet ved

1
2

min
[
2V G + max

[
αV 0, V B

]
− 2V 0, epρ

]
+ ρ

Analysen af spillet med et CRA resulterer i, at CRA kan vælge to ligevægts strategier, for lave

omdømme omkostninger og en stor mængde af naive investorer, er det en ligevægtsstrategi

for CRA altid at udgive ratingen m = G. Er omdømme omkostningerne derimod høje og

investorerne mere so�stikerede, da er CRA villig til at sende sande signaler og går ikke på

kompromis med kvaliteten af dets ratings. Resultatet understreger altså, resultatet fra Mathis

et al. (2009), at omdømme omkostninger ikke generelt er nok til at disciplinere CRA'et. Det

antyder desuden, at rating in�ation er større i perioder, hvor der er mere naivitet eller doven-

skab, i forhold til due diligence, blandt investorerne. Netop, disse faktorer er ofte opfyldt i

boom perioder. Desuden ses det at en stigning i præcisionen af signalet har tvetydige e�ekter.

En stigning, kan på den ene side medføre en stigning i den forventede værdisætning af naive

investorer, hvilket medfører højere kortsigtet gevinst til CRA'et. På den anden side medfører

stigningen at sandsynligheden, for at et CRA bliver fanget i en løgn, større, og derved falder

de fremtidige afkast. Ønskes beviser for ovenstående henvises den interesserede læser til Bolton

et al. (2009). Vi kigger nu på den mere interessante side af modellen, nemlig situationen med

to rating bureauer.

6.1.4 Kredit rating spillet med to kredit rating bureauer

Vi vil nu kigge på rating spillet, men hvor det udvides til at inkludere to rating bureauer,

hvilket gør det muligt at analysere e�ekten af konkurrence på markedet. Der er to CRA'er

der konkurrere i at sælge ratings til diverse udstedere. CRA'erne anses for at have di�eren-

tierede produkter, idet de signaler de modtager omkring investeringens kvalitet ikke er perfekte

(e < 1). Endvidere, kan udsteder vælge at købe ratings fra mere end et CRA, for at opnå mak-
simal information.

Vi starter med at opridse timingen for handlinger i spillet med konkurrence

1. CRA'erne fastsætter gebyrerne φIk og φ
R
k , hvor k = 1, 2 repræsenterer et CRA.

2. Udstederen anmoder hver af CRA'erne om at vurdere deres signaler eller ej.

3. CRA'erne modtager signalerne og producerer ratings m = G eller m = B.

4. Udsteder observerer de rapporterede ratings og beslutter om hun skal købe en, to eller

ingen af rapporterede ratings til o�entliggørelse. Herefter bestemmer udsteder prisen T

for en enhed af investeringen.
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5. Investorerne observerer ratingen/ratingerne og bestemmer hvor mange enheder af in-

vesteringen de vil købe.

6. Afkastet realiseres.

Igen simpli�ceres notationen, ved at de�nere følgende værdifunktioner:

V GG =

(
1− (1− e)2

(1− e)2 + e2
p

)
R+

(1− e)2

(1− e)2 + e2
pr

V BB =
(

1− e2

(1− e)2 + e2
p

)
R+

e2

(1− e)2 + e2
pr

πto (α) =
1
2

(
e2 + (1− e)2

) (
2V GG + max

[
αV 0, V BB

])
+ 2e (1− e)α2V G

πen (α) =
1
2

(
e2 + (1− e)2

) (
2V GG + max

[
αV 0, V BB

])
+ 2e (1− e)α2V G

hvor vi husker at αindikerer antallet af naive investorer. Udtrykkene V GGog V BB repræsenterer

værdien til so�stikerede investorer, når begge CRA'er rapporterer respektivt m = G og m =
B sandfærdigt. De repræsenterer desuden værdien til naive investorer, når begge CRA'er

rapporterer respektivt m = G og m = B, ligegyldigt om det er sandfærdigt eller ej. Hvis

CRA'er ikke rapporterer samme rating, et rapporterer m = G og det andet m = B, er V 0,

altså ex ante værdien inden der er indhentet informationen omkring investeringen. Dette giver

god mening, idet de splittede ratings ikke tilfører nogen speci�k information. Endvidere gælder:

V GG > V G > V 0 > V B > V BB,

at dette gælder, giver sig selv. Udtrykket πto (α) de�nerer udsteders ex ante forventede in-

dtægter givet, at denne hyre to sandfærdige CRA'er. Tilsvarende, de�nerer udtrykket πen (α)
udsteders ex ante forventede forventede indtægter, givet at denne hyrer et sandfærdigt CRA.

Idet disse er indtægter tages ikke hensyn til gebyrerne.

Der antages følgende angående værdien en ekstra rating tilføjer:

α2V G − V 0 > 2
(
V GG − V G

)
(6.5)

Hvilket betyder, at den første G rating tilføre mere værdi set fra de naive investorers synspunkt

end den tilførte værdi af den anden rating G set fra alle typer af investorers synspunkter.

Omrokeres (6.5) angiver denne desuden en bundværdi for α, hvilket betyder at rating shopping

altid er muligt, i.e. der vil altid være en mængde af naive investorer, udsteder kan udnytte ved
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at udgive in�ationsprægede ratings. Desuden, for at garantere, at der eksisterer en ligevægt,

hvor alle er sandfærdige, antages følgende:

α2V G − V 0 − 2
(
πto (α)− πen (α)

)
< epρD (6.6)

hvor ρD er den diskonterede sum af fremtidige indtægter for ethvert CRA, givet at dette ikke

afsløres i en løgn og in�ationsprægede ratings. Betingelsen forhindre et CRA fra kun at udgive

ratings ud fra en forventning om naive kunder.

Endeligt antages:
3
2V

0

2V G
<
V BB

V 0
(6.7)

Denne antagelse er ikke kritisk for resultatet, men fungerer som en hjælp til præsentation.

Antagelsen hjælper med to ting: (1) Bruges den til at de�nere en række af α således, at værdien

ved at henvende sig til to sandfærdige CRA'er er mindre end værdien ved at henvende sig til

et sandfærdigt CRA. (2) Antagelsen antyder at V 0

2V G < V BB

V 0 , hvilket �kserer skæringspunkter

for hvilke rating shopping vil forekomme hvilket illustreres af dette eksempel: Udsteder har

modtaget to B ratings og står over for valget mellem at o�entliggøre begge ratings, og kræve

V BB af alle typer investorer, eller ikke at o�entliggøre nogen af de rapporterede ratings og

opkræve V 0af de naive investorer. Derfor �ndes en grænse V BB

V 0 for α således, at det er bedre at

fokusere på naive investorer for α > V BB

V 0 , givet at der er to B ratings, i.e. max
[
αV 0, V BB

]
=

αV 0. Dette vil være relevant i nedenstående påstand og senere når vi diskuterer ind�ydelsen

på velfærd.

ρD er en eksogen mængde under monopol, at det også gælder under duopol er en stærk

antagelse, idet der er to CRA'er betyder, at der er mange muligheder for at modellere omdøm-

met. Først, kunne man se på en situation, hvor et CRA afsløres i en løgn, hvilket medfører,

at det andet for øget sine fremtidige pro�tter i forhold til at ingen af bureauerne afsløres i en

løgn. For det andet, det ene CRA kan kun tages i en løgn, såfremt denne rent faktisk lyver,

mens det andet er sandfærdigt, i.e. det kræver, at CRA'ets �løgn� faktor skiller sig ud og ikke

kan henføres til industriens generelle faktorer. For det tredje, det er også en mulighed, at alle

CRA'er i markedet stra�es, når et afsløres i en løgn. Antagelsen sikrer således, at der kigges

på et simpelt tilfælde, hvor ρDsom sagt er eksogen.

Vi kan nu analysere situationen og �nde ligevægtsstrategierne, hvilket gøres ved at løse

spillet bagfra, og begynder med beslutningen omkring, hvilken rating, der skal rapporteres

efter at have observeret signalet omkring investeringens kvalitet.

Lemma 2 For et givet sæt af gebyrer for begge CRA'er, er CRA k's rating strategi, k = 1, 2:

1. Hvis φRk > epρD, da giver CRA altid rating G.

2. Hvis φRk < epρD, da giver CRA altid en sandfærdig rating givet det observerede signal.
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Det ses tydeligt, at CRA'ets strategi er bestemt af størrelsen på det fastsatte gebyr for o�entlig-

gørelse af en rating, er dette større end de forventede fremtidige pro�tter givet, at investeringen

defaulter med sandsynligheden ep, da er det pro�tmaksimerende for rating bureauet at rap-

portere G ligegyldigt, hvad investeringens kvalitet er. Ligeledes gælder modsatte. Vi vælger

ikke at fokusere på beviset for Lemma 2, da det er en simpel opstilling og sammenligning af

CRA'ets forventede pro�tter givet modtagne signaler, derfor henvises til artiklen af Bolton et

al. (2009) Vi vælger i stedet at fokusere på at �nde Nash ligevægten for det underspil, hvor

gebyrerne fastsættes.

Ligevægte For at �nde de optimale gebyrer overvejes hvilken værdi ratingen har for udsteder

givet CRA'ets valgte strategi. I Lemma 2 er det angivet, at gebyrets størrelse er af signi�kant

betydning for CRA'ets strategi. Først, kigges derfor på situationen, hvor udsteder har betalt

φI1 og φI2 og begge CRA'er altid giver ratingen G. Udsteder opnår så pro�tten V 0ved ikke at

købe nogen ratings, α2V G−min
[
φR1 , φ

R
2

]
ved at købe en af de to ratings, og α2V GG−φR1 +φR2 ,

hvis begge ratings købes. Følgeligt kan udledes, at udsteder foretrækker to ratings når

α2
(
V GG − V G

)
≥ φRk , k = 1, 2.

Sætter begge CRA'er deres gebyr φRk = α2
(
V GG − V G

)
(det maksimale ovenstående ulighed

tillader), da er udsteder villig til at købe begge ratings, såfremt det er pro�tabelt i forhold til

ikke at købe nogen ratings, hvilket gælder når

α2V GG − α4
(
V GG − V G

)
> V 0 ⇐⇒ α2V G − V 0 > α2

(
V GG − V G

)
.

Hvilket stemmer overens med (6.5). Alle gebyrer φRk ∈]epρD, α2
(
V GG − V G

)
] opfylder derfor

denne antagelse. Disse gebyrer giver, sammen med det initiale gebyr φIk ∈ α2
(
V GG − V G

)
−φRk ,

pro�tten til hver enkelt CRA, der er

α2
(
V GG − V G

)
+ (1 + ep) ρD.

Givet (6.5) eksisterer der ikke en ligevægt, hvor begge bureauer sætter gebyrerne højere til

α2V G − V 0 , da vil udsteder vælge kun at købe en G rating. Givet, at ratings må anses at

være homogene varer er det tydeligt, at ethvert CRA vil øge sin pro�t ved at sænke sit gebyr,

tilsvarende Bertrand konkurrence, og derved udelukkes en sådan ligevægt.

Nu kigges på scenariet, hvor begge CRA'er udgiver sandfærdige ratings, altså α2(V GG −
V G) < epρD. Sætter CRA'erne deres gebyrer således at deres rating sælges, når to G ratings

udgives, da er det maksimale gebyr CRA kan indkræve er φRk ≤ min[2
(
V GG − V G

)
, epρD],

da 2
(
V GG − V G

)
er det maksimale gebyr rating bureauet kan opkræve, således at udsteder

foretrækker en frem for to ratings og, da epρD er den øvre grænse i betingelsen for, at CRA

er sandfærdige. Det er endvidere indikeret af (6.5), at udsteder foretrækker to ratings frem for

ingen, samt udsteder vælger kun at købe rating G, når det andet bureau giver B.
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Opstilles scenariet, hvor udsteder står overfor beslutningen om at kontakte et, to eller

ingen bureauer, altså før det initiale gebyr er fastsat, ses det tydeligt hvor stor en ind�ydelse

mængden af naive investorer har på denne beslutning. Først, kigges der på udsteders valg

mellem to frem for ingen ratings, hvilket ses som følger, givet αopfylder (6.5)

πto(α)− V 0 ≥
(

1
2
φR1 + φI1

)
+
(

1
2
φR2 + φI2

)
. (6.8)

Tilsvarende for, at udsteder foretrækker to frem for en

πto(α)− πen(α) ≥ min
[

1
2
φR1 + φI1,

1
2
φR2 + φI2

]
. (6.9)

Venstresiden giver:

πto(α)− πen(α) = 2e(1− e)(α2V G − 1
2

max[αV 0, V B])

+
1
2

(e2 + (1− e)2)(max[αV 0, V BB]−max[αV 0, V B]).

Når V 0

2V G < α < V BB

V 0 og kun en af de to anmodede ratings er G, vælger udsteder kun at

købe denne og sætter således prisen på investeringen til V G, og får på denne måde de naive

investorer til at investere i den tro, at det er en god investering. Forskellen i pro�t, ved at

anmode to i forhold til et CRA, er så πto(α)− πen(α) = 2e(1− e)(α2V G − 3
2V

0), hvilket kun

er positivt for α ∈
[ 3

2
V 0

2V G ,
V BB

V 0

[
givet (6.7) og negativt for α <

3
2
V 0

2V G .

For V BB

V 0 < α < V B

V 0 er forskellen πto(α)− πen(α) = 2e(1− e)(α2V G − 3
2V

0) + 1
2(e2 + (1−

e)2)(αV 0−V B). Denne er positiv givet (6.7). Endeligt, for α > V B

V 0 , gælder πto(α)−πen(α) =
2e(1− e)(α2V G − 2+α

2 V 0), der også er positiv givet (6.7).

Herved ses det, at for α ∈
[
V G

2V G ,
3
2
V 0

2V G

[
har udsteder ikke incitament til at anmode om

ratings, fra to bureauer, da pro�tten ved dette er negativ. Det at udsteder vælger mellem to

bureauer, der ex ante er homogene, vil det fremprovokere Bertrand konkurrence og gebyrerne

vil blive presset ned til nul. For α ∈
[ 3

2
V 0

2V G , 1
]
vil udsteder anmode begge bureauer om rat-

ings, hvilket medfører to muligheder: først, kan bureauerne vælge at sætte deres gebyr til det

maksimale niveau, der gør, at udsteder er indi�erent mellem to eller et CRA

1
2
φRk + φIk = πto (α)− πen (α) , k = 1, 2.

Betingelsen for, at udsteder foretrækker to CRA'er frem for ingen skal stadigt være opfyldt,

hvilket betyder, at

πto(α)− V 0 − 2
(
πto (α)− πen (α)

)
≥ 0.

Kan denne betingelse ikke opfyldes, sættes gebyret således, at (6.8) holder, mens (6.9) stadigt

er opfyldt.
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Vælger udsteder at bruge begge CRA, kan et CRA vælge at afvige fra strategien og sætte

gebyrerne højt til 1
2φ

R
k + φIk = α2V G − V 0 og altid give ratingen G for derved at opnå

indtægter, når det andet CRA giver ratingen B, denne afvigelse udelukkes af (6.6). Hvis

α2
(
V GG − V G

)
> epρD da vil afvigelse til et gebyr på α2

(
V GG − V G

)
og altid give ratingen

G være pro�tmaksimerende for CRA'et.

Endvidere, eksisterer der ikke en ligevægt, hvor det ene CRA, kalder det i, giver sandfærdige

ratings, mens det andet CRA (h) altid giver ratingen G, da det vil øge i's pro�t at afvige fra

den �sande� strategi og i stedet øge gebyret og altid give ratingen G.

Resultaterne i ovenstående, opsummeres her i Påstand 2.

Påstand 2. Nash ligevægten for det underspil, hvor gebyrerne fastsættes (antaget (6.5)-(6.7)

er opfyldt) er:

1. Hvis α2
(
V GG − V G

)
> epρD, begge CRA'er rapporterer altid G, φRk ∈

]epρD, α2(V GG−V G)], og φIk ∈ α2(V GG−V G)−φRk for k = 1, 2 og CRA'ets

pro�t givet ved

α2
(
V GG − V G

)
+
(

1− ep

2

)
ρD.

2. Hvis α2
(
V GG − V G

)
< epρD, begge CRA'er rapporterer sandfærdigt, φRk ≤

epρD, og

(a) Hvis α ∈
[ 3

2
V 0

2V G , 1
]

i. og πto (α) − V 0 − 2
(
πto (α)− πen (α)

)
≥ 0, 1

2φ
R
k + φIk = πto (α) −

πen (α), k = 1, 2

ii. og πto (α) − V 0 − 2
(
πto (α)− πen (α)

)
< 0, vil ethvert gebyr, der

opfylder
(

1
2φ

R
1 + φI1

)
+
(

1
2φ

R
2 + φI2

)
= πto (α) − V 0 og 1

2φ
R
k + φIk ≤

πto (α)− πen (α), k = 1, 2 er en ligevægt.

(b) Hvis α ∈
[
V 0

2V G ,
3
2
V 0

2V G

)
, da hyrer udsteder kun et CRA og φRk = φIk = 0,

k = 1, 2.

Der er altså endnu engang både en ligevægt, hvor begge bureauer udgiver sande ratings og

en, hvor bureauerne in�atorisk øger kvaliteten af investeringen og derfor altid giver ratin-

gen G. Hvornår vi er i den ene situation frem for den anden bestemmes af, det maksimale

gebyr bureauet kan opkræve for, at udstedere villig til at købe begge ratings, set i forhold

til de forventede fremtidige pro�tter givet investeringens sandsynlighed for default, altså

α2
(
V GG − V G

)
− epρDer større eller mindre end nul. Husk, at Nash ligevægten beskriver

en situation, hvor en spiller ikke kan stilles bedre ved at ændre strategi, uden at de andre også

ændre deres strategi. Som vi så før kan dette forstås som, at vi e.g. ender i situationen, hvor

den ene er sandfærdig og den anden lyver, samt α2
(
V GG − V G

)
− epρD > 0, da vil CRA'et

der har valgt den sandfærdige strategi, øge sin pro�t ved at afvige fra denne strategi og i stedet

altid give ratingen G.
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I forhold til konkurrencen, ses det at duopol ikke er bæredygtigt i den sande ligevægt, når

der kun er få naive investorer (αer lille). Dette skyldes, at den ekstra information en ekstra

rating giver ikke er tilstrækkelig høj til at være værdifuld, set fra udsteders synspunkt, da

udsteder ikke vil have mulighed for at udnytte et stort antal af naive investorer. Udsteder vil

derfor vælge kun at hyre et CRA, og vælger det med de laveste gebyrer, derfor konkurrerer

CRA'erne i markedet som i Bertrand konkurrence, i.e. φk = φ−k = 0. Det ses desuden at for

større brøkdele af so�stikerede investorer og større omdømme omkostninger, da vil sandsyn-

ligheden for, at CRA'erne udgiver sande ratings være højere. En stigning i signalets præcision

e medfører højere sandsynlighed for at blive afsløret, såfremt CRA'et lyver, derved er sande

ratings mere sandsynlige. En anden e�ekt af signalets præcision er, at den nuværende pro�t,

ved at give G, α2
(
V GG − V G

)
er stigende for lave præcisions niveauer og hvorfor sande rat-

ings er mere usandsynlige. For høje præcisions niveauer er det nuværende payo� aftagende,

hvilket betyder at fremtidige incitamenter er derved rettet ind til at gøre sande ratings mere

sandsynlige.

Bemærk, at selvom begge CRA'er opnår positive forventede pro�tter, da er det muligt for

investorerne kan observere en, to eller ingen o�entliggjorte ratings. Er vi i en situation, hvor en

eller nul rapporter o�entliggøres indikerer det, at CRA'erne fortæller sandheden, og den ekstra

information ikke nødvendigvis er pro�tabel for udsteder. Omvendt er to ratings indikation for,

at der er større sandsynlighed for at ratings er in�ationsprægede.

Den interessante e�ekt ved at indføre konkurrence i markedet er, at der stadigt eksisterer

in�ationsprægede ratings, og muligvis i højere grad, da �ere bureauer på markedet giver ud-

steder mulighed for at ratings shoppe og derved øge CRA'ernes incitament til altid at udgive

ratingenG. Dette indikerer, at konkurrence sandsynligvis ikke er løsningen på markedets rating

in�ation. Vi vil i det følgende afsnit se mere på konkurrencens e�ekt på rating industrien.

6.2 Sammenligning af Monopol og Duopol

Sammenlignes resultaterne for monopol og duopol, ses det, givet α2V G− V 0− epρD er større

eller mindre end nul er betingelsen for CRA'ets valg strategi, at der eksisterer en afvejning

af �ere muligheder. Givet (6.5), da er fordelen ved rating in�ation større under monopol end

duopol, hvilket betyder at konkurrence i denne henseende reducerer CRA'ernes incitament til

altid at give ratingen G under et duopol. Dog skal ρ tages i betragtning, da denne kan være

højere i monopol (ρ > ρD), hvorved stigningen i monopolistens gebyrer, ved rating in�ation,

reduceres og det forventede tab af forretning angiveligt øges.

Til ovenstående konklusion er det vigtigt at huske, at der ikke tages hensyn til produkter

af forskellig kompleksitet, og vi vælger også først at koncentrere os om dette i sektion 7.

Det kan dog være væsentligt at nævne her, at kompleksiteten af strukturerede �nansielle

produkter kan medføre et fald i signalet og analysens præcision, idet risiko og kvalitet er

sværere at gennemskue. Dette medfører desuden at sandsynligheden for at blive afsløret i en

løgn reduceres. Ydermere, ses det at et fald i præcisionen medfører øget mulighed for ratings
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shopping. Bolton et al. de�nerer, at rating shopping �nder sted i et duopol, hvis der er under to

G ratings, derfor (Pr (Shopping) = 1− Pr (ToGratings)). Ratings shopping kan være med

til at øge CRA'ets incitament til at udgive in�ationsprægede ratings, i og med CRA'erne

konkurrerer om markedsandele. Samtidigt er det dog vist, at et fald i e reducerer gevinsten

ved at lyve og dets omkostninger, hvorved det bliver uklart om tendensen til at give sande

ratings reduceres under den ene eller den anden markedsstruktur. Endvidere, vil faldet i e

medvirke, at gevinsten ved rating in�ation reduceres mere under monopol end under duopol,

det er derfor også uklart, hvilken markedsstruktur, der påvirker CRA'ernes incitament til at

opretholde kvaliteten af deres ratings mest.

En væsentlig faktor i modellen, er antallet af naive investorer, en stigning i dette antal, har

således direkte ind�ydelse på CRA'ernes incitament til at udgive falske ratings og medvirker,

at incitamentet til at lyve ligeledes stiger. En sådan stigning påvirker dog et monopol CRA

mere end CRA'erne under duopol, hvilket indikerer at markedsstyrke kan have betydning.

Yderligere, hvis naive investorer overestimere præcisionen af CRA'ernes ratings, da vil incita-

mentet til in�ation være meget stærkt uanset, hvilken markedsstruktur de be�nder sig under,

da det medfører en stigning i indtægterne nu, uden konsekvens for den fremtidige indtjening.

6.2.1 E�ciens

Bolton et al. analyserer endvidere den totale velfærd samt investor overskud i hver af de

fundne ligevægte, på denne måde tydeliggøres markedsstrukturens ind�ydelse på e�ciensen

i markedet og derved gives en indikation af, hvorvidt konkurrence er at foretrække frem for

monopol.

De �nder ikke overraskende, at under et monopol, hvor CRA'et kun giver ratingen G,

reduceres den totale velfærd set i forhold til et marked uden et CRA. Desuden er det lille

overskud, der eksisterer meget afhængigt af mængden af naive investorer, da de er de eneste,

som er villige til at købe til den høje pris. at resultatet ikke er overraskende, skylde at bureauet,

i kontrast til dets egentlige rolle, ikke tilføre brugbar information til markedet.

I et monopol, hvor CRA'et altid udgiver sande ratings, har udsteder to muligheder; Udsted-

er kan vælge at prissætte investeringen således at både de so�stikerede og de naive investorer

er villige til at købe (αV 0 < V B), hvilket medfører at den totale velfærd er højere end i

et marked, hvor der ikke er er et CRA. Altså øger eksistensen af et CRA i dette tilfælde

markedets e�ciens. Her udføre CRA'et sin rolle og tilføre brugbar information til markedet,

derved reduceres den asymmetriske information og markedets e�ciens stiger. Udsteder kan

også vælge at sætte prisen højere (αV 0 > V B), og derved kun sælge til de naive investorer,

da so�stikerede investorer vil nægte at betale den høje pris. En sådan situation reducerer den

totale velfærd og derfor også markedets e�ciens, sammenlignet med situationen uden et CRA.

Dette resultat afhænger igen meget af mængden af naive investorer, og det er ikke CRA'et,

der ikke opfylder sin rolle, det er derimod udsteder, der vælger at udnytte de naive investorer,

hvorfor den totale velfærd er mindre.
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Analyseres situationen, hvor der er to CRA'er der begge altid udgiver in�ationsprægede

ratings, da er den totale velfærd den samme som under et monopol der altid rapporterer G.

Derfor er det også tydeligt, at ligevægtene med rating in�ation i begge markedsstrukturer

medfører mindre e�ciente markeder end et marked uden CRA'er.

I et duopol, hvor begge CRA'er rapporterer sandfærdigt, er velfærden afhængig af mængden

af naive investorer for α ∈
[
V 0

2V G ,
3
2
V 0

2V G

[
, da anmoder udsteder kun om rating fra et bureau, og

den totale velfærd er derfor den samme som under et monopol med et sandfærdigt CRA og

(αV 0 < V B). Dette gælder kun såfremt der ikke er faste omkostninger, hvilket vil medføre, at

duopol er mindre e�cient.

For α ∈
[ 3

2
V 0

2V G , 1
]
, �nder Bolton et al. det noget overraskende resultat, at markedet er mere

e�cient under et monopol med et sandfærdigt CRA end under et duopol med to sandfærdige

CRA. Umiddelbart, ville man, som �ere også har argumenteret, tro at den øgede konkurrence

ville øge markedets e�ciens. Resultatet siger det modsatte og intuitionen bag dette er, at et

duopol er mindre e�cient fordi der er �ere muligheder for, at udsteder kan udnytte de naive

investorer. Modsat et monopol hvor ratings shopping kun er en mulighed givet det ene bureau

giver ratingen B, da er det under duopol muligt for udsteder at shoppe i situationen, hvor

de to CRA'er giver splittede ratings (en G og den anden B) samt i situationen, hvor begge

bureauer giver B. Dette resulterer i højere priser, hvorved de so�stikerede investorer fravælges,

hvilket går i mod e�ciens perspektivet, hvor de burde deltage. Endvidere, vil den anden rating

ikke have nogen e�ekt i et sådant scenarie.

Sammenholdes dette med, at duopol er ligeså e�cient som et monopol, hvor bureauerne

giver in�ationsprægede ratings, samt mindre e�cient hvis omkostninger medtages, da kan

konkurrence med informations formidlere være ødelæggende for markedets e�ciens, når ratings

shopping er tilladt. Det ses derfor også, at givet det samme informations scenarie, da er

monopol med til at øge den totale velfærd. Hvilket også indikerer at regulative forslag, der

opfordrer til konkurrence ikke nødvendigvis er den bedste måde at øge velfærden. At dette

gælder, kræver dog at man under duopol og monopol er i samme scenarie, altså at man kigger

på bureauer under begge markedsstrukturer, som enten vælger altid at rapporterer G eller

altid fortæller sandheden. E�ciensen i et marked med to sandfærdige CRA'er er naturligvis

mere e�cient end et marked med et opportunistisk CRA, der altid giver ratingen G.

I en lignende analyse for investor overskud, �nder Bolton et al., at investor overskud i et

duopol, hvor begge CRA'er hyres og er sandfærdige er strengt mindre end investor overskuddet

i et monopol, hvor CRA'et er sandfærdigt. Givet at markedet er konkurrencepræget, da vil

udstederne uddrage det meste af det overskud til investorerne som CRA'erne er med til at

opbygge. Der er, som tidligere nævnt, �ere muligheder for at udnytte de naive investorer

under et duopol, ved brug af ratings shopping, og derfor også �ere muligheder for at �lokke�

overskuddet til sig. Konsekvensen er så, at muligheden for ratings shopping stiller investorerne

dårligere når der er to sandfærdige rating end når der er et monopol CRA, som udgive sande

ratings. Givet det sandfærdige scenarie, da vil investorerne være stillet dårligere, når der er
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�ere rating bureauer i markedet. Bolton et al. �nder dog også, det ikke overraskende resultat,

at et duopol, hvor CRA'erne giver sande ratings, er bedre for investor end både duopol og

monopol, hvor CRA'erne lyver. At dette er klart, skyldes at de naive investorer udnyttes i

mindre grad givet sande ratings, end in�ationsprægede ratings, da prisen på investeringen er

lavere.

For udledningerne bag ovenstående resultater, henvises til Bolton et al. (2009).

7 Kompleksitet

Endeligt, vil vi se på de strukturerede �nansielle produkter og, hvordan de, og den kompleksitet

de indebærer, har haft ind�ydelse på kredit rating industrien. At dette er relevant skyldes, at

markedet i de seneste år har udviklet sig markant inden for denne type produkter og mange

mener, at det først efter dette boom i �nansielle strukturerede produkter, at der er problemer

med ratings shopping, hvilket også understreges af, at udsteder betaler modellen har været i

brug siden 1970'erne, men der er først nu problemerne dukker op. Endvidere, mener mange,

at fejlratede strukturerede kreditprodukter er en af de mest signi�kante syndere i den seneste

�nansielle krise.

Vi tager udgangspunkt i modellen udledt af Skreta og Veldkamp (2009), der i deres ar-

tikel analyserer de mulige årsager og eventuelle løsninger for rating in�ation. De argumenterer

desuden, at selvom den stigende kompleksitet i strukturerede produkter medfører mere spred-

ning i ratings givet, at CRA'erne på fornuftigvis kan komme frem til forskellige ratings, da

er dette ikke nok til at skabe krisen. Derimod mener de, at krisen kun kan være genereret

af systematiske overvurderede ratings. Vi vil derfor opstille en stærkt simpli�ceret udgave af

modellen i Skreta og Veldkamp, der netop illustrere, hvorledes en øget kompleksitet i aktivet

samt muligheden for ratings shopping kan medføre rating in�ation, selv hvis bureauet produc-

erer en saglig rating. Det er dog væsentligt at forstå, at når der tales om øget kompleksitet er

det ikke kompleksiteten i alle aktiver der stiger, det som tidligere nævnt de nye strukturerede

�nansielle produkter på markedet og deres opbygning, der er komplekse.

Et eksempel på et kompleks struktureret �nansielt produkt er en CDO (Collateralized Debt

Obligation), denne ompakker, så at sige, obligationer, �nansielle instrumenter, realkreditobliga-

tioner, CDS (credit default swap) m.m. og deler dem op i trancher af variabel risiko og derfor

forskellig anciennitet. Downgrades eller defaulter et af de underliggende aktiver, da vil det

ligeledes have konsekvens for CDO'en og dennes rating. Derfor er CDO'en meget følsom over

for korrelationsrisiko, er den underliggende portefølje ikke diversi�ceret, kan en nedgradering

af enkelte underliggende aktiver medfører, at hele porteføljen kollapser, hvorved CDO'en de-

faulter. Problemet med sådanne komplekse produkter er ofte, at strukturen er uigennemsigtig

og det kan være svært at gennemskue den risikoen for både de enkelte elementer i portføljen

og den samlede portefølje.
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7.1 Model1

I denne model vil vi, tilsvarende modellerne af henholdsvis Bolton et el. og Mathis et al. (2009),

se på samspillet mellem de tre aktører, udstedere, investorer, samt kredit rating bureauerne.

Vi vil derfor se, i hvilken grad kompleksiteten påvirker ratingernes troværdighed, hvor det i de

andre modeller har været fokus på, at bureauet med vilje udgiver in�ationsprægede ratings,

kan kompleksiteten som tidligere nævnt øge usikkerheden omkring selve vurderingen, og det

er derfor sværere at vurdere risikoen og give en præcis rating. Desuden er det sværere at

gennemskue, hvorvidt CRA'et forsætligt har udgivet en falsk rating.

7.1.1 Aktører

• Udstedere: Ønsker at udstede et risikofyldt underliggende aktiv. Derefter beslutter han/hun,

hvor mange ratings, der skal købes, valget er mellem nul, en eller to ratings. Endeligt er

det udsteders beslutning, hvorvidt de købte ratings skal o�entliggøres, hvilket bedømmes

ud fra pro�t optimering, i.e. ratings shopping er tilladt.

• Investorer: Antages for simplicitet alle at være identiske. Ønsker at investere i et risiko-

fyldt aktiv, og har en initial formue på m0. Som det må forventes, ønsker investor at

maksimere forventet nytte, givet

� Simpli�ceret nyttefunktion: u(w) = −e−ρw,
hvor ρangiver målet for absolut risikoaversions, i.e. angiver, hvor meget investor vil

ændre i sin porteføljerisiko givet en ændring i formuen.

• Kredit rating bureauer: For simplicitet, er der to CRA'er i markedet, og udsteder kan

som sagt vælge at initiere en, to eller ingen ratings. CRA giver en uafhængig rating mod

omkostning c.

7.1.2 Handlinger

I modellen kigger vi på investorer, der overvejer at købe det risikofyldte aktiv ud fra en

betingelse om maksimal nytte. De investerer derfor i en optimal portefølje, ud fra deres nyt-

tefunktion og budget begrænsning, som angivet i ovenstående. Det antages desuden, at det

risikofyldte aktiv er normalfordelt, hvorfor de usikre fremtidsudsigter kan ordnes ud fra deres

sikkerhedsækvivalenter. Vi de�nerer følgeligt værdifunktionenW (r̄) = mr̄+(m0−m)r, således
at

Eu(W (r̄)) = (m0 −m)r +mr̄ − 1
2
ρm2σ2. (7.1)

Den forventede nyttefunktion, inkluderer således investorens risikoaversion i forhold til det

risikofyldte aktiv, hvor r̄ angiver det middelværdi og σ2 dets varians. Ud fra deres optimale

portefølje angiver investorerne således den pris de ønsker at betale. Den samlede efterspørgsel

1Modellen er udarbejdet i samarbejde med H. Keiding.
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er således summen af disse bud ud fra, hvilke udsteder fastsætter prisen jævnfør almen udbud-

efterspørgsels teori, i.e. prisen er fastsat ved en uniform pris auktion. Prisen for det risikofyldte

aktiv værdiansættes relativt til prisen for det risikofri aktiv, der er sat til 1 og prisen, der

opfylder dette , er således givet ved

p =
(r̄ − r)−mρσ2

r
(7.2)

(den relative pris er lig det marginale substitutionsforhold). Prisen er eksogen for den enkelte

investor, idet han er uendelig lille i forhold til resten af markedet og tager derfor prisen for

givet. Det ses tydeligt, at prisen afspejler investorens risikoaversion i forhold til usikkerheden

omkring aktivet, hvilket er nødvendigt for at afsætte aktivet. Hvis der totalt udstedesK aktiver

og der i markedet eksisterer M investorer, da er markedet i ligevægt, såfremt Mm = K eller

m = K
M . Derfor identi�ceres m i vores simple model som den nominelle værdi af aktivet i

relation til den initiale samlede velfærd, og vil derfor i det følgende blive behandlet som en

konstant, hvorved ligevægten fastholdes. Udsteders indtægter er således givet ved

Π (σ) = mp = m
(r̄ − r)−mρσ2

r
, (7.3)

og er derfor positivt afhængig af den forventede pro�t r̄, samt negativt afhængig af standard

afvigelsen σ.

Det antages desuden, at investorerne kender r̄, men ikke har information omkring variansen.

Standard afvigelsen er, på sin vis, en indikator for investeringens risiko, og det er muligt at

erhverve information om σ hos et CRA mod c. Det er dog ikke muligt for den enkelte investor at

erhverve denne information, da omkostningerne er for høje, og det derfor ikke er pro�tabelt at

generere information på denne måde. Udsteder ved, at investor ønsker den ekstra information,

og er ratingen favorabel stiger investors betalingsvilje, hvorfor udsteder ud fra optimering, skal

vælge om der skal købes, en, to eller ingen ratings. Det er dog, kun en eller ingen ratings der

i sidste ende bliver o�entliggjort.

For at holde modellen simpel, antages, at det kun er σ, der er forbundet med usikkerhed, og

kan derfor antage værdierne σmin og σmax(σmin > σmax), hver med sandsynlighed 1
2 . CRA'et

observerer den sande værdi, dog indregnet en hvis fejlstørrelse. Det antages, at sandsynligheden

for at sende et sandfærdigt signal om σ er givet ved q (denne er uafhængig af σ). Udstedere

kan, som sagt, initiere en, to eller ingen ratings, der alle er baseret på hinanden uafhægige

vurderinger, i og med CRA'erne giver vurderingerne ud fra deres synspunkt, for hver købte

rating betalesc. Udsteder kan være tilbøjelig til at efterspørge en rating mere, hvis den første

er σmin og først derefter beslutte, hvilken en hvis nogen der skal o�entliggøres. Som vi også

har set i de andre modeller, er det ikke favorabelt for udsteder at o�entliggøre dårlige ratings.

Investorens forventede nytte, uden information, altså uden nogen o�entliggjorte ratings, er
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givet ved:

1
2
Eu (W (σmax)) +

1
2
Eu (W (σmin)) = (m0 −m)r +mr̄ − 1

2
ρm2

[
1
2
σ2
max +

1
2
σ2
min

]
. (7.4)

Erhverver udsteder derimod en rating og vælger at o�entliggøre denne, gælder selvfølgelig kun

når σ = σmax, da vil investoren medtage denne nye information, i sin forventede nytte. Selv om

investor ved, at udstedere har incitament til at shoppe efter ratings, anses den nye information,

stadigt at være bedre end ingen, og sandsynligheden for, at det er en god investering øges trods

alt. Dette skyldes blandt andet, at investorerne er risikoaverse, var de risikoneutrale, ville ny

information ikke have nogen værdi. Investorerne øger derfor sandsynligheden for udfaldet σ =
σmax, betinget af den nye information, jævnfør Bayes' formel. Denne betingede sandsynlighed

er givet ved P (σmax | ”god”) = 1−(1−q)2
1+(1−q)2 . Derved øges den forventede nytte på baggrund af

informationen og er derved givet som(
1− (1− q)2

1 + (1− q)2

)
Eu (W (σmax))+

(
2 (1− q)2

1 + (1− q)2

)
Eu (W (σmin)) = (m0−m)r+mr̄−1

2
ρm2σ2

1,

(7.5)

hvor σ2
1 =

(
1−(1−q)2
1+(1−q)2

)
σ2
max+

(
2(1−q)2

1+(1−q)2

)
σ2
min. Konsekvensen heraf er, at investors betalingsvil-

je stiger tilsvarende, og derfor kan udsteder sætte en højere pris på det risikofyldte aktiv. Denne

nye pris er givet ved

p1 =
(r̄ − r)−mρσ2

1

r
. (7.6)

Vælger udsteder derimod ikke at købe nogen ratings, er prisen

p0 =
(r̄ − r)−mρσ2

0

r
, (7.7)

hvor σ2
0 = 1

2σ
2
max + 1

2σ
2
min .

Det ses derfor tydeligt, at udsteder opnår en højere pris ved at få udgivet informationen

via et rating bureau. Herved kan det konkluderes, at brugen af rating bureauer er fordelagtig

for udsteder, dog givet, at omkostningerne for at udgive en rating c er tilstrækkeligt lave.

Endeligt, kan det konkluderes, at på grund af ratings shopping er det kun ratings af stør-

relsen σmax, der bliver o�entliggjort. Dette medvirker, at de udgivede ratings vil være systema-

tisk overvurderede over den sande middelværdi, hvilket er på trods af, at bureauerne producerer

saglige estimater af den sande kvalitet. Intuitivt kan dette beskrives som en situation, hvor

ethvert CRA i markedet danner en uvildig vurdering af kreditrisikoen for et struktureret �-

nansielt produkt. Udsteder observere disse og vælger kun at o�entliggøre den højeste af de

ratings, konsekvensen er så, at denne rating vil være et overvurderet signal af produktets reelle

kvalitet.
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7.2 Opsummering af Resultaterne i Skreta og Veldkamps Model

Hovedresultaterne fra modellen af Skreta og Veldkamp er udledt ud fra et teori om, at

markedets CRA'er udgiver et saglige forecast af aktivernes værdi. Derved kan der fokuseres på,

hvorledes en øget kompleksitet i aktiverne påvirker kredit rating industrien. Først �ndes, at

en øget aktiv kompleksitet påvirker incitamentet til at shoppe efter ratings i begge retninger.

Set ud fra gennemsnittet, gavnes udstederen, af et struktureret produkt, af at initiere og of-

fentliggøre en rating. Dette skyldes, at den øgede information, gør aktivet mindre risikabelt

for investorerne, der derved er villige til at betale en højere pris. Det interessante er dog, at

sammenhængen mellem beslutningen at o�entliggøre en eller to ratings, ikke er monoton med

aktivets kompleksitet. Øges aktivets kompleksitet, da øges ligeledes spredningen af ratings,

og derved bliver rating shopping mere pro�tabelt for udsteder, men øges kompleksiteten for

meget da vil ratings være påvirket af for meget støj, og derfor være uinformative, så investorer

vælger helt at ignorere dem. Givet, at investorerne ignorere ratings ved for høj kompleksitet,

da er ratingens ind�ydelse på aktivets pris minimal og udsteder er ikke længere villig til at

betale omkostningerne for at få en ekstra rating. Endvidere, overvejer udsteder, hvorvidt hun

skal udstede mere komplekse aktiver, da muligheden for ratings shopping gøre komplekse ak-

tiver mere attraktive, i.e. sandsynligheden for ratings shopping øges. Det er tydeligt, at der for

simple aktiver gælder at ratings er tilnærmelsesvis identiske, hvorfor erhvervelse af den anden

rating ikke tilføre noget ny information, og derfor ikke er pro�tabel for udsteder. Intuitivt,

kan dette forhold mellem aktivets kompleksitet og incitamentet til ratings shopping forklares

således: Når aktiv kompleksiteten er lille, da er ratings præcise, og en ekstra rating vil ikke

reducere risikoen for investor nok til at være omkostningerne værd for udsteder. Når komplek-

siteten derimod er høj, bliver ratings uinformative, i og med investorerne er klar over dette,

vil multiple ratings have lidt, hvis nogen ind�ydelse på prisen af aktivet, og er derfor heller

ikke attraktivt for udsteder, givet omkostningerne c. Konsekvensen er således, at det i begge

situationer er pro�tabelt for udsteder at shoppe efter ratings.

Sammenhængen mellem efterspørgslen efter ratings og kompleksiteten er ligeledes ikke-

monoton, Skreta og Veldkamp (2009) kommer frem til, tilsvarende resultatet før, at når kom-

pleksiteten nærmer sig nul, da er ratings præcise og der er ingen gevinst kun omkostninger

ved at købe mere end en rating, hvorfor efterspørgslen naturligt vil være lav. Stiger komplek-

siteten derimod og går i mod uendelig, da er ratings uinformative, og der vil igen ikke være

nogen gevinst ved at købe hverken en eller to ratings, da investorerne ignorere dem, i.e. der er

ingen efterspørgsel efter ratings. Endeligt �nder de, at såfremt niveauet af kompleksitet ligger

i mellem de to ekstremer, da kan der være værdi i at initiere mere end en rating, med henblik

på ratings shopping, i.e. efterspørgslen vokser. Derfor vil efterspørgslen henholdsvis aftage og

vokse alt efter, hvor komplekst aktivet er.

Hvorledes kompleksitet påvirker rating bias, vurderes ud fra antagelsen om, at stigningen

i henholdsvis kompleksiteten og rating bias, blandt andet skyldes en kombination af forskel-

lige omstændigheder. Først, beslutningen omkring o�entliggørelse, det vises, at for en stigende
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kompleksitet, vil udsteder, givet to gennemsnitlige ratings, skifte mellem at vælge at o�entlig-

gøre en, så to og så en igen, selvfølgeligt med henblik på at optimere pro�t. Det er som

tidligere nævnt ikke en selvfølge, at udsteder får gennemsnitlige ratings fra CRA'erne, særligt

når aktiverne er mere komplekse, der er derfor altid sandsynlighed for ratings shopping. Når

kompleksiteten øges da øges også sandsynligheden for større spredning blandt de forespurgte

ratings, hvilket medfører, at bias skabt af ratings shopping vokser. Derfor når aktivernes kom-

pleksitet øges, da efterspørger �ere bureauer en ekstra rating således, at de kan øge prisen for

aktivet ved at o�entliggøre den mest favorable rating. Konsekvensen af dette er følgeligt, at

ratings for komplekse kreditprodukter generelt er overvurderede, frem for objektive, signaler

af aktivernes egentlige kvalitet. Dog skal det dog huskes, som også nævnt før, at rammer kom-

pleksiteten en tærskelværdi, da styrtdykker pro�tabiliteten ved rating shopping og derved også

bias, idet udstederne ikke længere efterspørger ratings, da de for så højt et niveau af kom-

pleksitet er uinformative, og derfor ikke omkostningerne værd. Konklusionen her må være, at

frem til en hvis tærskelværdi vil der eksisterer bias i ratings, rammes tærskelværdien forsvinder

efterspørgslen og ingen ratings observeres, i.e. der eksisterer heller ikke nogen bias.

Endeligt, vurderer Skreta og Veldkamp (2009), hvornår udsteder foretrækker komplekse

aktiver. Den generelle ulempe ved komplekse aktiver er, at de er mere risikable for investorerne,

hvorfor investorerne har lavere betalingsvillighed, og følgeligt mindre pro�table for udsteder.

Denne ulempe, kan dog opvejes af den fra ratings shopping følgende gevinst. Når ratings er

udarbejdet ud fra en fordeling med større varians, da vil maksimum ligeledes være større, i

hvert fald i gennemsnittet, og udsteder kan således opnå en højere ligevægtspris, i.e. derved er

ratings shopping mere pro�tabelt. Komplekse aktiver giver altså udsteder en bredere menu af

ratings at vælge fra og er denne fordel høj, da vil udsteder vælge at udstede mere komplekse

aktiver.

Udledningerne af de forskellige resultater �ndes i Skreta og Veldkamp (2009). Resultaterne

evalueres yderligere i Del IV.
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Del IV

Fremtiden for Kredit Rating Industrien

I denne del af opgaven vil vi diskutere resultaterne fundet i Del III, samt diskutere fremtiden

for kredit rating industrien, herunder diskuteres mulige anbefalinger til regulering af kredit

rating bureauerne, samt muligheder for en ny forretningsmodel.

8 Evaluering af Resultater

Vi har i denne opgave taget forskellige aktuelle diskussionsemner op angående kreditrating

bureauernes rolle i krisen, vi vil nu evaluere resultaterne af de forskellige modeller. Vi startede

med at analysere omdømme-modellen af Mathis et al. (2009), der viste, at det er pro�tmak-

simerende for rating bureauet at udgive in�ationsprægede ratings, når store dele af indtægterne

kommer fra kreditvurdering af komplekse produkter. Endvidere �nder de, at når CRA'erne

ikke kan observere kvaliteten af produktet perfekt, og der er positiv sandsynlighed for, at et

umiddelbart godt produkt kan ende i default, da er det aldrig pro�tmaksimerende at udgive

sandfærdige ratings. Resultaterne er i direkte modstrid med CRA'ernes argumentet for, at

omdømme omkostninger er tilstrækkeligt ind�ydelsesrige til at disciplinere bureauerne. Yder-

mere, understøttes resultatet af Bolton, Freixas og Shapiro (2009), der konkluderer, at såfremt

en stor del af investorerne er naive, i.e. de stoler på ratingen og dens pålydende værdi, da

er det optimerende for rating bureauerne at sende in�ationsprægede signaler omkring �nan-

sielle produkters kvalitet. Intuitivt, er det relevant at antage, at investorer er mere naive når

�ere komplekse produkter rates, sådanne produkter kunne være CDO'er. Det betyder således,

at investorernes incitament til at udføre egen due diligence falder betydeligt givet de øgede

omkostninger ved informations generering og produkternes manglende gennemsigtighed. Sam-

menholder vi disse resultater med udviklingen i markedet for �nansielle strukturerede produk-

ter, der fra 2004 og op til krisens eskalering (Tomlinson og Evans, 2007) og den kendsgerning

at CDO'erne er uignnemskuelige, er det en realistisk antagelse, at en stor del af investorer

har været mere afhængige af kredit rating bureauernes ratings, frem for egen due diligence.

Det er derfor ikke svært at se, at mange omstændigheder, der kunne øge rating bureauernes

incitament til forsætligt at udgive in�ationsprægede ratings har været til stede i de seneste år.

Mathis et al. (2009) konstaterer endvidere, at kredit rating bureauer er påvirket af såkaldte

�tillids cykli�, investorerne, er i starten af en cyklus, ikke særligt tillidsfulde, derfor er mængden

af udstedte aktiver lav og kreditspændene tilsvarende høje, det er derfor vigtigt for et CRA

at opbygge des omdømme. Omdømmet opbygges ved at agere som et sandfærdigt bureau og

derfor være konservativt i de udgivede ratings. Herved vil investorerne over tid, blive mere

optimistiske og det tilfører en positiv værdi til CRA'ets omdømme, der udstedes derfor �ere

aktiver og kreditspændene falder som følge heraf. Når omdømmet er steget tilstrækkeligt, har

CRA'et stærkt incitament til at lempe på standarden og kvaliteten af ratings, og udgiver
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derfor �ere in�ationsprægede ratings for at maksimere de løbende indtægter, konsekvensen er,

at default risikoen stiger markant. CRA'ets opportunistiske adfærd, vil i sidste ende, omend

det kan tage lang tid, blive afsløret af investorerne, hvilket fremprovokerer en tillidskrise, hvor

investorerne mister al tillid til CRA'et, og omdømmet lider et drastisk fald. Endvidere, falder

mængden af udstedelser igen og kreditspændene bliver igen høje. Derved be�nder CRA'et sig

i samme situation, som i den initiale periode, og vil igen forsøge at opbygge omdømmet.

Overvejes CRA'ernes aktuelle situation, i forhold til sådanne cykli, er der tydelige indika-

tioner for, at de be�nder sig i en periode, hvor der er vigtigt at genvinde investorernes tillid,

samt genopbygge omdømmet. Moody's administrerende direktør, har efter krisen udtalt, at

han absolut mener, at krisen har påvirket deres rygte negativt, og da de er i en branche, hvor

omdømme kapital er særligt signi�kant, er det derfor nu et centralt anliggende at genopbygge

investorernes tillid gennem handling (Pittman, 2008). Endvidere skriver Mark Adelson, den

administrerende direktør for S&P, i et notat: �S&P har strammet og ændret deres kriterier for

bedømmelsen af blandt andet CDO'er, med henblik på, at CDO'er i fremtiden vil have langt

sværere ved at opnå høje kredit ratings. Ved indførelsen af de nye kriterier blev udestående

CDO'er for over en halv billion dollars, sat til overvågning for mulig downgrade. S&P forven-

ter, at ændringerne er centrale i arbejdet for at genskabe tilliden til ratings� (Adelson, 2009).

Begge direktørers udtalelser understøtter teorien om, at bureauerne i den kommende tid vil

forsøge at genvinde investorernes tillid, og deres ratings vil følgeligt kunne anses for at være

mere konservative end inden krisens frembrud.

Modellen af Mathis et al. (2009) så på et marked med et monopol CRA, hvorfor vi i

den videre analyse fokuserede på modellen af Bolton et al. (2009), der ud over, som nævnt

understøtter resultatet fundet i Mathis et al. (2009), ligeledes udvider deres analysere til at

inkludere konkurrence. I modellen af Bolton et al. (2009) overvejes, hvorledes rating markedet

påvirkes af konkurrence, hvilket gøres ved at sammenligne et marked med et monopol kredit

rating bureau mod et marked med to rating bureauer, i.e. duopol. Modellen viser, at der også

i et konkurrencepræget marked er sandsynlighed for ratings shopping og omfanget af denne

er afhængig af mængden af naive investorer, derfor er rating in�ation også et problem, når

der er �ere CRA'er. Generelt �nder de, at der både for monopol og duopol gælder, at rating

in�ation er mere sandsynligt når der er mange naive investorer. Som det også blev nævnt før,

er det ikke en urealistisk antagelse, at mange investorer op til den �nansielle krise har ageret

som naive investorer, både på baggrund af de mere komplekse produkter, der for den enkelte

investor er umulige at gennemskue, men også fordi, at der har været et boom i det �nansielle

marked, hvilket har medført, at investorerne har haft mindre incitament til at udføre egne

vurderinger af risiko og kvalitet. Det kan derfor også argumenteres, at investorerne ikke er helt

uden skyld.

Bolton et al. (2009) udleder det noget overraskende resultat, at på grund af udsteders

incitament til at shoppe efter ratings, da er markedet, givet at samme strategier vælges under

begge markedsstrukturer, mindre e�cient under duopol. Endvidere �nder Bolton et al. at
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investorerne, igen givet at strategierne er de samme under monopol og duopol, er stillet bedre

under monopol, da udstedere har færre muligheder for at udnytte de naive investorer. Selvom

duopol burde tilføre mere information til markedet, hvorved den asymmetriske information

begrænses og markedets e�ciens burde øges, annulleres e�ekten af, at udsteder ratings shopper,

og anvender den ekstra rating som en ekstra mulighed for at udnytte de naive investorer, og

derved øge egen pro�t. Analysen viser således, at monopol øger det samlede overskud, hvorfor

forslag til regulering, der tilskynder konkurrence,ikke nødvendigvis er den bedste måde at

øge markedets e�ciens. Resultaterne fundet fra modellen af Bolton et al. forstærkes af en

empirisk undersøgelse udført af Becker og Milbourn, hvori de undersøger, hvilken ind�ydelse

konkurrence har for bureauernes opbygning af omdømme. De udarbejder analysen ved at

vurdere Fitch indtræden i markedet, og dennes stigende markedsandel i forhold til S&P og

Moody's. Analysen viser, at den øgede konkurrence får de andre bureauer til at øge deres

ratings, og derfor forringer kvaliteten af de o�entliggjorte ratings. Denne analyse er dog kun

baseret på virksomhedsratings, og det ville derfor være interessant at udvide modellen til også

at inkludere strukturerede �nansielle produkter.

I den sidste del af analysen kiggede vi netop på, hvilken ind�ydelse kompleksiteten har

på rating in�ation. Med udgangspunkt i modellen af Skreta og Veldkamp (2009) udledte vi

en simpli�ceret model, der modsat de to andre modeller antager, at CRA'erne udgiver saglige

ratings. Modellen viser tydeligt, at de o�entliggjorte ratings, vil være systematisk overvur-

derede på trods af, at CRA'erne giver saglige ratings, dette skyldes udsteders mulighed for

at ratings shoppe og stiger derfor med aktivets kompleksitet. Den øgede kompleksitet skaber

større spredning mellem de rapporterede ratings, givet ratings shopping, hvilket medfører sys-

tematisk overvurderede ratings. Endvidere, ses det, at såfremt kompleksiteten be�nder sig i et

af ekstremerne, at aktivet er meget lidt kompleks, hvorved ratings vil være næsten identiske

og den ekstra rating tilføre intet ny information; eller aktivet er ekstremt kompleks, hvilket

medfører, at investorerne ignorerer de udgivede ratings, da de er omgivet af for meget støj.

Endeligt, �nder de, at så længe kompleksiteten holder sig mellem de to ekstremer, er det er

pro�tabelt for udsteder at udstede mere komplekse produkter. På denne måde for hun �ere

ratings at vælge imellem (spredningen stiger), og kan derfor opnå en højere ligevægtspris. Sam-

menholdes dette med resultaterne fra de andre modeller: Mathis et al. (2009), når større dele

af indtægterne kommer fra at rate komplekse produkter er det pro�tmaksimerende at udgive

in�ationsprægede ratings; Bolton et al., at rating bureauets analyses præcision aftagerer når

kompleksiteten er stigende, hvorved ratings shopping øges; da er det tydeligt at de struktur-

erede produkters stigende kompleksitet og boomet i deres marked har haft betydning for det

aktuelle �nansielle kaos.

Evalueres alle resultaterne samlet er det åbenlyst, at der er grund til bekymring i og

omkring rating industrien, det ses tydeligt, ud fra de selvfølgeligt meget simpli�cerede mod-

eller, at beskyldningerne mod rating bureauerne ikke har været irrelevante. I �ere situationer

er rating in�ation et pro�tmaksimerende scenarie for rating bureauerne, men dette skyldes i
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�ere af tilfældene udsteders mulighed for at ratings shoppe, hvorved skylden ikke kun ligger hos

rating bureauet, men også udstederne af de forskellige produkter, her tænkes primært på udst-

edere af komplekse produkter. Ydermere Hvis vi husker tilbage på rating bureauernes egentlige

formål, primært at mindske den asymmetriske information i gældsmarkedet, er det tydeligt,

at såfremt bureauerne vælger at udgive overvurderede ratings, da opfylder de ikke deres for-

mål. Derved er den asymmetriske information stadigt til stede og det kan argumenteres at

den stiger, ved ratings shopping. En fælles konklusion for alle resultaterne er, at de væsentlige

problemer i rating industrien er interesse kon�ikterne, der i den grad eksisterer på grund af

udsteder betaler forretningsmodellen, og udsteders mulighed for at ratings shoppe. Endeligt,

kan vi ud fra de tre modellers resultater argumentere, at der er en klar indikation af, at rating

in�ation har været et problem i tiden ledende op til den �nansielle krise (det bør dog huskes at

modellerne er en simpli�cering af virkeligheden og �ere faktorer spiller ind). Det er dog ikke til

at sige, i hvilket omfang rating in�ationen skyldes, udstedernes ratings shopping, bureauernes

forsætlige reducering af kvaliteten eller, hvorvidt det skyldes svage analyser på grund af dårlig

information omkring de komplekse produkter. Det betyder derfor også, at kredit rating indus-

trien, særligt som økonomien ser ud nu, har brug for nye regulative tiltag, for ikke alene at

løse problemerne nu, men også undgå lignende tilstande i fremtiden.

9 Forslag til Regulering

Vi vil her diskutere mulige forslag for løsning af interesse kon�ikterne i den nuværende forret-

ningsmodel.

En løsning på rating in�ation, der blandt andre foreslås af Skreta og Veldkamp (2009), er

at gå tilbage til investor-betaler modellen, der oprindeligt blev udskiftet på grund af problemer

med free riding. For at implementere denne model, ville det være nødvendigt at eliminere free

riding problemet, en løsning på dette kunne være en beskatning af investorerne. På trods af,

at en sådan model kunne løse interesse kon�ikterne, vil bestemmelse af den optimale skat

være en svær opgave og modellen vil ligeledes blive dyr for de forskellige regeringer både

at realisere og overvåge. Et andet problem ved investor-betaler modellen, er at de selskaber

der rates ikke har oplysningskrav, og de behøver derfor ikke give rating bureauet adgang til

den private information, som de vælger at gøre under udsteder-betaler. Derved kan kvaliteten

af de udstedte ratings muligvis blive reduceret. Endeligt, vil denne model kunne forårsage

problemer med moral hasard, i og med rating bureauerne i modellen ikke har incitament til

at udøve omkostningsfulde indsatser for at opretholde kvaliteten af deres analyse, derved vil

betydelig regulering og overvågning blive en nødvendighed.

En anden løsning er Cuomo Planen, en aftale lavet i sommeren 2008, mellem Andrew

Cuomo, statsadvokat i New York, og Moody's, S&P og Fitch, der har til formål at eliminere

interesse kon�ikterne. Cuomo planen går således ud på, at udstederne skal betale hele gebyret

forud for rating processen, på denne måde forebygges muligheden for, at udsteder betaler for en
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bestemt rating. Konsekvensen er, at da rating bureauet modtager hele gebyret før det udfører

vurderingen og har det ikke samme incitament til in�atorisk at øge kvaliteten af de ratede

investeringer. Cuomo planen eliminerer dog ikke ratings shopping, og som vi så i analyserne

er dette også en signi�kant faktor i rating industriens problemer, da udstedere givet sande

ratings, stadigt kan påvirke prisen på investeringen ved at shoppe efter ratings.

Selvom Cuomo planen i særdeleshed begrænser rating bureauernes incitament til ikke at

rate sandfærdigt, da selvom udsteder betaler gebyret forud, udelukkes ikke muligheden for,

at udsteder i hemmelighed efterfølgende henvender sig til rating bureauet og eventuelt lover

efterfølgende betalinger, eller kun vil fortsætte udstedelsen givet, at bureauet giver en favora-

bel rating. Dette gør også at rating shopping kan blive svært at eliminere. Bolton et al. (2009)

argumenterer dog, at man ved at tilføre oplysningskrav for rating bureauerne kan styrke Cuo-

mo planen. Oplysningskravet skulle indebærer, at alle rating bureauer per automatik skulle

o�entliggøre alle deres ratings, hvilket kunne hjælpe med at begrænse ratings shopping. Moral

hasard problemer kan, ligesom under en investor-betaler model, opstå, i og med rating bu-

reauerne modtager gebyret forud, og kontrol af og tilsyn med deres analytiske standarder vil

sandsynligvis blive en nødvendighed.

Mathis et al. (2009) foreslår i stedet en platform-betaler model, hvor ratings vil blive stillet

til rådighed via en �central platform� , der derved fungerer som mellemmand, denne vil så

modtage alle forespørgslerne efter ratings og derefter allokeres de til et speci�kt rating bureau.

På denne måde elimineres den kommercielle kontakten mellem udsteder og rating bureau,

en dynamisk deling af information mellem de to parter vil dog være nødvendig, men der vil

ikke være nogen form for betaling i mellem dem. Konsekvensen er, at udsteder ikke længere

kan shoppe efter den højeste rating. Den potentielle udsteder betaler et gebyr til platformen

før udstedelse, hvorefter den centrale platform organiserer, at et eller �ere bureauer laver en

kreditvurdering af produktet og betaler følgende gebyrerne til rating bureauerne. Gebyrerne

vil således være uafhængige af rating processen og ikke mindst den endelige rating. Hvis den

centrale platform kan balancere både udsteders og rating bureauernes interesser, da vil denne

model kunne eliminere interesse kon�ikter og ratings shopping.

Et centralt spørgsmål omkring platform modellen er dog, hvorledes platformen skal fordele

efterspørgslen efter ratings mellem rating bureauerne en mulighed kunne være at sælge rating

licenserne via auktion, dette ville dog ikke være bæredygtigt, hvis default sandsynlighederne

er for høje. En anden metode, kunne være, at på systematisk vis bruge �ere ratings, og derved

lade tredjeparter evaluere den relative præstation for �ere rating bureauer.

Et praktisk problem ved platform-betaler modellen er, at rating processen kræver en dy-

namisk informationsdeling mellem udsteder og rating bureauet, enten før udstedelsen (det er

muligt at CRA foreslår ændringer til produktets struktur) eller efter udstedelsen (komposi-

tionen af de underliggende aktiver kan ændres med tiden). Hvordan kan dette håndteres i

modellen? Såfremt, at udsteder er uenig med rating bureauets beslutning, ville ville det da

være muligt at få en �ny beslutning� fra rating bureauet? Det er altså et spørgsmål om hvorvidt
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modellen ikke bare udskifter en type interesse kon�ikter med en anden.

Ud fra en kort evaluering af de tre regulative forslag, er platform-betaler modellen umiddel-

bart den mest brugbare og ikke mindst den mest realistiske måde at løse interesse kon�ikterne

på, set i forhold til den omkostningstunge og betydelige overvågning og kontrol, der er en

nødvendighed i de to andre forslag.

Der dog dog en anden og meget simpel mulighed, i og med der er dynamisk deling af

information mellem udsteder og rating bureauet kunne det overvejes, at et simpelt og ikke

omkostningstungt krav om o�entliggørelse af information kunne være en løsning. Dette ville

indebære, at alle indledende ratings og overvejelser, der har været mellem udsteder og rat-

ing bureau skulle o�entliggøres af rating bureauet. Dette ville medføre, at investorerne har

tilstrækkelig information til at tage deres endelige investerings beslutning og anvende de ud-

givede ratings med forbeholdenhed. En sådan løsning kan dog også være svær at opretholde

i praksis, da det er svært at regulere informations delingen, e.g. hvor er grænsen mellem et

uformelt råd og en egentlig rating. Ydermere, kan det argumenteres, at det at forbyde diskus-

sioner mellem bureau og udsteder omkring, hvordan forskellige aktiver ville blive ratet, er et

brud på ytringsfriheden. Endeligt, er det et problem, at når udsteder modtager utilfredsstil-

lende ratings, vil denne ofte ændre strukturen i produktet for at øge ratingen, hvorved den

indledende rating ikke længere er relevant.

10 Konklusion

I denne afhandling har vi analyseret kredit rating industriens interesse kon�ikter, ratings

shopping og rating in�ation i forhold til forskellige scenarie og ind�ydende faktorer, herunder

rating bureauets omdømme, konkurrencen i rating markedet og den stigende kompleksitet i de

strukturerede �nansielle produkter. Vi har således gennem analyse af de tre modeller fundet

følgende:

Analysen af modellen af Mathis et al. (2009) fandt at rating in�ation resulterede i højere

gebyrer til rating bureauerne, men lavere omdømme og fremtidig indtjening. På den anden side

resulterede ærlig adfærd i et højere omdømme og fremtidig indtjening, mens løbende gebyrer

falder. Derved er omdømme bekymringer ikke nok til at disciplinere rating bureauerne, og de

har i ligevægten incitament til at udgive in�ationsprægede ratings.

I analysen af konkurrences ind�ydelse, ud fra modellen af Bolton et al. (2009), på rating

markedet fandt vi, at konkurrence vil give udsteder �ere muligheder for ratings shopping og

derved være med til at øge rating in�ation. Vi fandt dog også, at rating in�ation er betinget af

antallet af naive investorer i markedet, da det primært er dem der bliver narret når udsteder

ratings shopper. Derfor vil mange naive investorer medføre at rating in�ation kan være pro�t-

maksimerende for rating bureauet. Ydermere, gav analysen det nok overraskende resultat, at

rating markedet, netop på grund af ratings shopping, er mere e�cinet under monopol, givet

at strategierne i sammenligningen er de samme under monopol og duopol.
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Analysen af de strukturerede produkters ind�ydelse på markedet viste, at selvom rating

bureauerne generelt giver sandfærdige ratings, da vil ratings stadigt være systematisk overvur-

derede på grund af rating shopping. Øges kompleksiteten, indenfor grænserne, betyder det, at

analysen ligeledes er mere kompleks og rating bureauerne følgeligt i stigende grad vil komme

frem til forskellige ratings. Herved stiger spredningen af ratings og derfor også rating in�atio-

nen. Det bør desuden bemærkes, at det er optimerende for udsteder at øge kompleksiteten af

produktet, da den større spredning kan medfører en højere ligevægts pris.

Endeligt viser en samlet evaluering af resultaterne, sammenholdt med stigningen af kom-

plekse produkter i markedet, og antagelsen om, at investorerne under boomet har ageret som

naive investorer, kunne indikere, at ratings har været prægede af rating in�ation. Det er dog

ikke til at konkludere, i hvilket omfang det skyldes, udstedernes ratings shopping, bureauernes

forsætlige reducering af kvaliteten eller, hvorvidt det skyldes svage analyser på grund af dårlig

information omkring de komplekse produkter. Det kan dog konkluderes, at der er store prob-

lemer i industrien og dem umiddelbare mest signi�kante synder er udsteders incitament og

mulighed for ratings shopping, der selvfølgeligt er et resultat af forretningsmodellen. For rating

industriens fremtid bør derfor derfor tages nye regulative tiltag for at få interessekon�ikterne

og ratings shopping under kontrol.

Vi giver kort en diskussion af et par mulige forslag til regulering i fremtiden. Umiddelbart

�nder vi at en platform betaler model er den mest hensigtsmæssige for rating industrien.

I denne model har udsteder ikke kontakt med ratingbureauet, når det gælder betaling af

ratingen, hvilket medfører, at gebyrerne er uafhængige af den endelige rating. Hvilket kunne

være en løsning til at eliminere mulige interesse kon�ikter i fremtiden.

76



Katrine C. Wex Kredit Ratings 28. maj 2010

Del V

Lister

11 Litteraturliste

Adelson, Mark (2008): Big Changes In Standard & Poor's Rating Criteria. Standard and

Poor's, Global Credit Portal, RatingDirect.

Available at: http://www2.standardandpoors.com/spf/pdf/�xedincome/big_changes.pdf

Akerlof, George (1970): The Market for �Lemons�: Uncertainty and the Market Mechanism.

The Quarterly Journal of Economics, Vol. 84, No.3.

Becker, Bo; Milbourn, Todd T. (2009): Reputation and Competition: Evidence from the Credit

Rating Industry. Harvard Business School Finance Working Paper No. 09-051.

Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1278150

Bolton, Patrick; Freixas, Xavier; Shapiro, Joel (2009): The Credit Ratings Game. National

Bureau of Economic Research, Working Paper 14712.

Available at http://www.nber.org/papers/w14712

Freixas, Xavier; Shapiro, Joel (2009): The Credit Rating Industry: Incentives, Shopping and

Regulation. Available at:http://www.voxeu.org/index.php?q=node/3286

Langorh, Herwig M.; Langorh, Patricia T. (2008): The Rating Agencies and their Credit Rat-

ings: what they are, how they work and why thay are relevant. Wiley Finance Series.

Maskin, Eric; Tirole, Jean (2001): Markov Perfect Equilibrium. Journal of Economic Theo-

ry 100, 191219

Mathis, Jérôme; McAndrews, James; Rochet, Jean-Charles (2009): Rating the Raters: Are

reputation concerns powerful enough to discipline rating agencies? Journal of Monetary Eco-

nomics Vol. 56 (2009) p.657-674

Moody's Investor Service (2010): March Default Report.

Available by contact: defaultreport@moodys.com

Pasaud, Avinash D. (2009): Credit Rating Firms.

Available at: http://www.voxeu.com/index.php?q=node/3351

77



Katrine C. Wex Kredit Ratings 28. maj 2010

Plesner, Søren (2005): CDO'er � strukturerede kreditprodukter med komplekse risici. Finans/Invest

(7/05).

Tilgængelig på: http://www.basispoint.com/Knowledge/articles/CDO.pdf

Pittman, Mark (2008): Moody's, S&P Defer Cuts on AAA subprime, Hiding Loss (Update

3). Bloomberg News.

Available at: http://www.bloomberg.com/apps/News?pid=20601109&sid=aRLWzHsF16lY

Sangiorgi, Francesco; Sokobin, Jonathan; Spatt, Chester (2009): Credit-Rating Shopping, Se-

lection and the Equillibrium Structure of Ratings. Working Paper, Carnegie Mellon.

Skreta, Vasiliki; Veldkamp, Laura (2008): The Origin of Bias in Credit Ratings.

Available at: http://www.voxeu.org/index.php?q=node/3352

Skreta, Vasiliki; Veldkamp, Laura (2009): Ratings Shopping and Asset Complexity: A The-

ory of Ratings In�ation.

Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1295503

Spatt, Chester (2009): Discussion of �Ratings Shopping and Asset Complexity: A Theory of

Ratings In�ation�. Journal of Monetary Economics Vol. 56 p.696-699

Tomlinson, Richard; Evans, David (2007): The Ratings Charade. Bloomberg Markets July

2007

White, Lawrence J. (2001): The Credit Rating Industry. An Industrial Organization Analy-

sis. Stern School of Business, prepared for Conference at the World Bank on The Role of

Credit Reporting Systems in the International Economy.

U.S. Securities and Exchange Comission (2008) Credit Rating Agencies�NRSROs.

Available at http://www.sec.gov/answers/nrsro.htm

12 Figurer

Figurer

2.1 12-måneder baserede globale recovery rater for defaultede obligationer . . . . . 18

2.2 Kreditspænd for gæld af forskellig anciennitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

78



Katrine C. Wex Kredit Ratings 28. maj 2010

2.3 Grafen illustrerer de gennemsnitlige kreditspænd over en periode fra januar

1997 til august 2003, for Merrill Lynch optionsjusterede spænd indekser for

amerikanske virksomhedsobligationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

3.1 Oversigt over analysen i CreditMetrics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

5.1 Markov beslutnings træ, i et fuldkomment observations scenarie . . . . . . . . . 37

5.2 Markov beslutnings træ, under ufuldkommen observation . . . . . . . . . . . . . 45

13 Tabeller

Tabeller

2.1 Langsigtet kredit rating skala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2.2 Kortsigtet rating skala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

3.1 Et årig transitionsmatrix (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

3.2 Recovery rates fordelt på anciennitet (% af nutidsværdi) . . . . . . . . . . . . . 29

3.3 Beregning af volatilitet for værdien forårsaget af ændring i kreditkvalitet for et

givent engagement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

5.1 Transitionsmatrix for omdømme dynamikker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

79


	I Indledning 
	Indledning 

	II Kredit Ratings og Kredit Rating Industrien 
	Kredit Rating Industrien
	Kredit Rating Bureauer
	Forretningsmodel 
	Kredit Ratings 
	Defaults 
	Rating Skala 


	Behandling af Kreditrisiko ved Anvendelse af Ratings 
	CreditMetricsTM
	TRIN 1: Beregning af Kredit_VaR for et givent engagement
	TRIN 2: Beregning af værdiens volatilitet givet ændringer i kredit kvaliteten
	TRIN 3: Estimering af korrelationer for kredit kvaliteten og udregning af porteføljerisikoen



	III Interesse Konflikter, Ratings Shopping og Rating Inflation
	Kvaliteten af Ratings 
	Omdømme 
	Model med fuldkommen observation 
	Agenter
	Den generelle struktur
	Udfald
	Ligevægtsstrategier
	Egenskaber for ligevægten i påstand 2

	Ufuldkommen observation
	Adfærd under ufuldkommen observation
	Resultater


	Konkurrence 
	Model
	Agenter
	Handlinger
	Rating spil, med et CRA
	Kredit rating spillet med to kredit rating bureauer

	Sammenligning af Monopol og Duopol
	Efficiens


	Kompleksitet
	ModelModellen er udarbejdet i samarbejde med H. Keiding.
	Aktører
	Handlinger 

	Opsummering af Resultaterne i Skreta og Veldkamps Model


	IV Fremtiden for Kredit Rating Industrien 
	Evaluering af Resultater
	Forslag til Regulering
	Konklusion

	V Lister
	Litteraturliste
	Figurer
	Tabeller


