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Abstract

The upcoming Solvency II for the insurance and pension sector will change the cur-
rent valuation of long-term liabilities, which is due to non-existing or illiquid long-term
market interest rates. EIOPA has in this connection suggested to use an extrapolating
technique developed by Smith and Wilson. The main purpose of this paper is to evalu-
ate alternative extrapolating methods to the Smith-Wilson. Next to the Smith-Wilson
will this thesis consider two term structure of interest rate from the Nelson-Siegel fam-
ily namely the Nelson-Siegel model and the Svensson model. Besides these two this
thesis will also consider the Vasicek interest rate model, which can be classified as an
equilibrium model and the Hull-White model, a no-arbitrage model. These five term
structure of interest rate models will be used to evaluate the fair value of an interest
rate guarantee in order to determine the extrapolating techniques influence on the
capital requirement.

Evaluated by the models’ ability to reduce volatility in the extrapolated interest rates,
I find Smith-Wilson to perform best, and the Nelson-Siegel models to perform worst.
In contrast the Nelson-Siegel produces the extrapolated yield curve with the lowest
spread to the observed swap rates, where Hull-White underperforms in that matter.
The main argument for using the Vasicek model is its ability to incorporate the price of
markets risk in its long-run equilibrium rate and also correct the extrapolated interest
rate for the relative convexity effect. Even though the Smith-Wilson model produces
the most stabil interest rate curve, I find overall the method, is the least attractive
model due to the many disadvantages of the method.

I find the valuation of long term-liabilities to be very sensitive to the different ex-
trapolations. The Hull-White and Smith- Wilson will result in small valuation and in
combination with the big spread to the market rates, these methods will result in a
capital requirement which may not be appropriate regarding the true interest rate risk.
Besides that the different extrapolations can result in different capital requirement, I
find that other initiatives both on the asset side and the liability side can have an
influence on the capital requirement. The biggest influence will be totally removing
the interest rate guarantees from the firms product portfolio, which as a bonus will
reduce the firms interest rate risk.

1



Indhold

1 Indledning 3
1.1 Problemformulering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2 Struktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.3 Afgrænsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2 Rentekurvemodeller 8
2.1 Smith-Wilson metoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.2 Nelson-Siegel modeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.3 Kortrente modeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3 Data 25

4 Parametre kalibrering 29

5 Ekstrapolering af rentekurven 35
5.1 Simpel ekstrapolation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5.2 Avanceret ekstrapolation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

5.2.1 Smith-Wilson metoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
5.2.2 Nelson-Siegel modeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
5.2.3 Kortrente modeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

5.3 Sammenligning og validering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

6 Værdiansættelse af rentegarantier 55
6.1 Modellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
6.2 Numerisk Løsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
6.3 Numeriske resultater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

7 Diskussion 72

8 Konklusion 76

9 Litteraturliste 79

A Bevis for Smith-Wilson metodens prisfunktion 82

B R-kode: Smith-Wilson 84

C R-kode: Værdiansættelse af pensionskontrakt 85

2



1 Indledning

Indenfor forsikrings- og pensionssektoren sker der i disse år omfattende ændringer af de
regelsæt selskaberne er underlagt fra myndighederne. Den nye regulering af sektoren er ble-
vet udformet af European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) og er
sammenfattet i Solvens II Direktivet. Hovedformålet med den nye regulering er at skabe
en sammenhængende regulering for at skabe lige beskyttelse for de europæiske forsikrings-
og penionskunder. Dermed skal den nye regulering sikre finansiel stabilitet for sektoren, og
derfor indføres der med direktivet skærpede krav til sektorens risikostyring og kapitalkrav,
hvor sidstnævnte repræsenteres ved Solvency Capital Requirement (SCR). Solvens II blev
vedtaget i 2009 og skal erstatte den mere end 40 år gamle Solvens I. Oprindeligt skulle
det nye direktiv være trådt i kraft i 2012, men er gentagne gange blevet udskudt og den
endelige implementeringsdato er nu blevet sat til d. 1. januar 2016. Solvens II er hvad Basel
III er for banksektoren, og de to direktiver har derfor mange lighedspunkter. For eksempel
er Solvens II ligeledes bygget op af tre søjler. Den første søjle indeholder de kvantitative
krav og omhandler, hvordan selskabet skal beregne sit kapitalbehov. Den anden søjle er de
kvalitative krav og berører selskabets risikostyring. Den sidste søjle stiller krav til selskabets
rapportering. Da kapitalkravet er det essentielle for et sundt og succesfuldt pensionsselskab,
er det den første sølje, der har fået mest opmærksomhed. På trods af at de endelige speci-
fikationer i Solvens II ikke er helt klarlagt, er rammerne for beregningerne af kapitalkravet
blevet testet og evalueret i såkaldte Quantitative Impact Studies (QIS), hvor nummer 5
(QIS5) er det seneste studie.

Selskabernes kapitalkrav fås fra værdiansættelsen af deres aktiver og passiver. Aktivsiden
består af selskabets investeringsportefølje og er derfor konstant bestemt af markedet. For
et pensionsselsskab består passivsiden derimod, for et penionsselskab, hovedsagligt af pen-
sionshensættelser, som ofte ikke er tilgængelige på markedet. Derfor blev det for nogle år
siden vedtaget af EIOPA, at også passivsiden skulle værdiansættes konsistens med marke-
det for at øge gennemsigtigheden i kapitalkravet. Før benyttede man en traditionel vær-
diansættelse med en kunstig aktuarmæssige rente, men med den nye markedskonsistente
værdiansættelse skulle en observeret markedsrente benyttes. Til at starte med skulle dis-
konteringsrenterne udledes fra AAA statsobliagtioner, men med den nye QIS5 er dette blevet
ændret til swaprenter på grund af højere likviditet. Med den nye værdiansættelse løb man
dog ind to hovedproblemer. Det første problem opstår, når ultra lange forpligtigelser skal
værdiansættes. Da vi lever længere og længere og derved går senere på pension vil dette
afspejles i løbetiden af de pensionskontrakter, der indgås. Hvis for eksempel en 20-årig mand
indgår i en pensionskontrakt, der først skal udløber, når han er 80, skal værdien af denne
forpligtigelse tilbagediskonteres med en diskonteringsrente med en løbetid på 60 år. Dette
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er ikke muligt, da der ikke eksisterer swapkontrakter med en løbetid på 60 år på markedet.
Derfor skaber den markedskonsistente værdiansættelse problemer, når pensionsselskaber-
nes forpligtelser falder udenfor den sidste observerbare markedsrente. Det andet problem
med den markedskonsistente værdiansættelse opstår i forlængelse af det netop beskrevne
problem. Skulle pensionskontrakten i stedet først udløbe, når kunden var 70 år, skulle der
til at finde nutidsværdien af forpligtelsen bruges en 50-årig swapkontrakt. Denne swapkon-
trakt eksisterer på markedet, men er ekstrem volatil, på grund af en lav likviditet. De høje
fluktuationer i markedsrenterne har direkte indflydelse på værdiansættelsen af forpligtelser
og giver derved volatile kapitalkrav. Da de langsigtede markedsrenter enten er illikvide eller
ikke-eksisterende har EIOPA derfor foreslået en anden værdiansættelsemetode for langsigte-
de forpligtelser. For korte forpligtelser skal værdiansættelsen stadig være markedskonsistent,
men for lange forpligtelser har EIOPA foreslået en ekstrapolationsteknik til udvidelse af ren-
tekurven efter det sidste likvide punkt. Den forslåede metode er udviklet af Smith og Wilson
i 2001.

Generelt må en god ekstrapolation være baseret på troværdige økonomiske antagelser om
rentekurvens adfærd. En af de vigtigste antagelser er, at renter går mod et langsigtet ni-
veau, når udløb går mod uendeligt. Derfor er den langsigtede rente hjertet i metoden fo-
reslået af EIOPA, og kaldes for Ultimate Forward Rate (UFR). UFR afspejler markedets
langsigtede forventninger, og da disse forventninger sjældent ændres, skaber denne teknik
en stabil ektrapolation. Den ultimative forwardrente fastsattes eksogent af EIOPA, og er
blevet sat til 4,2%. Med det nuværende lave rentemiljø vil man forvente, at Smith-Wilson
ekstrapolationsmetoden giver et spread mellem markedets langsigtede renter og UFR. En
høj diskonteringsrente vil presse nutidsværdien af selskabernes forpligtelser kunstigt ned,
hvilket vil resultere i et lavere kapitalkrav, som muligvis ikke er konsistens med selskabets
faktiske renterisiko. Derfor kan Smith-Wilson metoden vise sig ikke at være en passende
metode, da solvensproblemerne så blot vil blive skubbet ud i fremtiden. Derfor kan det være
at foretrække både fra en regulatorisk synsvinkel og fra selskabernes synsvinkel at se på
alternative ekstrapolationsmetoder.

Lave renter kombineret med skærpede krav til kapitalen har gjort det svært for pensions-
selskaberne at overholde den lovede garanterede ydelse til deres kunder med et rentegaran-
tiprodukt. Derfor er selskaberne interesseret i at flytte kunder fra rentegarantiprodukterne
til markedsrenteprodukter, hvilket flere selskaber er i gang med i øjeblikket. Så ud over at
værdiansætte selskabernes langsigtede forpligtelser kan ekstrapolationsmetoden i Solvens II
bruges til at tilbyde en fair værdi til deres kunder for rentegarantiprodukterne.
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1.1 Problemformulering

Smith-Wilson metoden, adopteret af EIOPA, får i øjeblikket stor kritik af teoretikere og
praktikere indenfor området. Blandt problemerne med metoden er, at den vil medvirke til
underestimation af selskabernes kapitalkrav. Formålet med denne afhandling er derfor at
se på alternative ekstrapolationsmetoder til Smith-Wilson metoden. For at kunne gøre det-
te må jeg først beskrive og analysere Smith-Wilson metoden. Som alternativer til EIOPAs
ekstrapolationsmetode, ser jeg på to klasser indenfor rentekurvemodeller. Den første klasse
tilhører en statisk tilgang, hvorunder Nelson-Siegel og Svensson modellen hører. Den an-
den metode er en dynamisk tilgang, hvor jeg ser på Vasicek og Hull-White modellen. Min
sammenligning af de fem ekstrapolationsmetoder vil tage udgangspunkt i kravet fra EIOPA
om en stabil rentekurve, der sikrer stabile kapitalkrav, men vil også tage udgangspunkt i
kravet fra kritikerne om en rentekurve, der bedre afspejler markedet. Dette kan udformes
til følgende spørgsmål omkring ekstrapolationen:

Hvilken ekstrapolationsmetode opfylder bedst kravet om at reducere
volatiliteten i den lange ende og dermed giver stabile kapitalkrav?

samt

Hvilken ekstrapolationsmetode producerer det mindste spread til de faktiske
markedsrenter og derved reflekterer det nuværende rentemiljø?

For at vurdere, hvilken indflydelse ekstrapolationsmetoderne har på pensionsselskabernes
kapitalkrav, værdiansættes et rentegarantiprodukt. I en forsimplet verden, vil disse pensions-
hensættelser nemlig gøre sig ud for pensionsselskabernes passivside. Da der i rentegaranti-
produkter indgår nogle optionselementer, kan en traditionel værdiansættelse ikke benyttes.
Jeg vil derfor beskrive en fair værdiansættelse, der tager højde for optionselementerne. I
forlængelse af de fem ekstrapolationsmetoder vil jeg svare på spørgsmålet.

Hvordan vil ekstrapolationsmetoderne påvirke værdien af en pensionskontrakt?

Til sidste vil jeg svare på spørgsmålet:

Er det muligt inden for rammerne af modellen at ændre på kapitalkravet ved
andre tiltag end at ændre diskonteringskurven?
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1.2 Struktur

Afhandlingen vil overordnet være inddelt i to dele. En del, der omhandler diskonteringskur-
ven med henblik på ekstrapolering, og en del der, omhandler værdiansættelse af et pensions-
selskabs langsigtede forpligtelser. Under afhandlingens først del indgår afsnit 2, 3, 4 og 5,
mens afsnit 6 hører under afhandlingens anden del. Afsnit 2 har til formål at beskrive det
teoretiske bag rentekurver samt at beskrive de fem rentestrukturmodeller. Ved hver enkelt
model beskrives den grundliggende teori, derudover vil fordele og ulemper ved den enkelte
metode blive beskrevet og analyseret. Afsnit 3 beskriver det benyttede data, hvor jeg ta-
ger udgangspunkt i retningslinjerne fra QIS5. For at kunne sammenligne de fem metoder
må rentekurvemodellernes parametre blive kalibreret til datasættet, hvilket vil blive gjort i
afsnit 4. I dette afsnit fokuseres der udelukkende på den likvide del af rentekurven, og der fo-
kuseres derfor på, hvor godt den enkelte rentekurve fitter denne del. Indenfor Solvens II har
dette ikke den store betydning, da den likvide del blot består af observerede markedsrenter.
Dog er dette valgt, da det ofte er en benyttet metode til at sammenligne rentekurvemodeller.
I afsnit 5 foretages ekstrapoleringen. Først vil den bagvedliggende teori ved ekstrapoleringen
blive beskrevet både ved simpel ekstrapolering og ved de enkelte rentestrukturmodeller, som
hver efterfølges af en grafisk illustration. Til slut i afsnit 5 sammenlignes de fem metoder,
hvor jeg vil besvare de to problemstillingsspørgsmål angående ekstrapolationen.
I afsnit 6 vil værdiansættelsen af rentegarantiproduktet blive foretaget, hvor de ekstrapo-
lerede rentekurver vil blive benyttet. I dette afsnit vil jeg svare på de to sidste spørgsmål
i ovennævnte problemformulering. Afslutningsvis vil afsnit 8 indeholde en diskussion af
Smith-Wilson metoden, som skal benyttes under Solvens II. Diskussionsafsnittet vil se på
eventuelle forbedringer af metoden samt diskutere metodens fordele og ulemper.

1.3 Afgrænsning

Denne afhandling koncentrerer sig om at beskrive Smith-Wilson metoden foreslået af EIOPA
og jeg adopterer derfor de eksogene fastsatte parametre. Jeg forsøger derfor ikke at prøve at
udlede disse parametre, men derimod diskuterer jeg rigtigheden af de valgte værdier. Derfor
benyttes værdierne vist i tabel 1.1, fastsat af EIOPA:

Valuta LLP UFR Alfa Konvergens

EUR 20 år 4,2% 0,1% 40 år

Tabel 1.1: EIOPAs krav til ekstrapolation, som er testet i QIS5
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Jeg forsøger heller ikke at udvide Smith-Wilson metoden, som flere i øjeblikket arbejder
på, men eventuelle udvidelser diskuteres i mit diskussionsafsnit. I 2012 blev det vedtaget, at
Finanstilsynet i Danmark skulle benytte Smith-Wilson metoden til diskonteringsrentekur-
ven. Dog afviger den danske metode sig fra den af EIOPA foreslåede metode på trods af,
at Smith-Wilson metoden benyttes i ekstrapolationen. Denne afhandling afgrænser sig fra
at beskrive den danske metode, og omhandler derfor kun den af EIOPA forslåede metode,
som er testet i QIS5.
Jeg fokuserer i den anden del af afhandlingen kun på rentegarantiprodukterne. Dette er
valgt da størstedelen af pensionsselskabernes produktportefølje udgøres af denne produkt-
type. Derudover er det en yderst relevant og aktuel problemstilling at værdiansætte netop
disse produkter, for at kunne købe kunderne ud af rentegarantiprodukterne.
Afhandlingen tager udgangspunkt i pensionskontrakter i et pensionsselskab velvidende, at
der inden for samme selskab eksisterer andre kontrakttyper. Afhandlingen kan dog nemt per-
spektiveres til livsforsikringskontrakter. Selve ekstrapoleringen af rentekurven vil være iden-
tisk med livsforsikringskontrakter, mens den anden del der omhandler en værdiansættelse af
kontrakten ville være forskellig fra denne afhandling. Dog forventer jeg, at de overordnede
konklusioner vil kunne benyttes for hele livs-og pensionssektoren.
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Del I - Diskonteringskurven

2 Rentekurvemodeller

Risikofrie rentekurver er de grundlæggende byggeklodser for værdiansættelse af langsigtede
forpligtelser og langsigtet risikostyring, og er derfor meget relevant for et penssionsselskab.
Konstruktionen af rentekurven kræver ikke blot at forbinde markedsdata ved hjælp af in-
terpolation, da man ofte er interesseret i tidshorisonter, som ligger efter den længst løbende
markedsobservation. Derfor kræver konstruktionen også en ekstrapolation, som forbinder
det sidste punkt med et konstant langsigtet niveau for rentekurven. Økonomisk teori og hi-
storiske data viser nemlig, at den lange rente går mod et konstant niveau, når løbetiden går
mod uendeligt. Det vil sige, at høje renter falder mod dette niveau, og lave renter stiger. For
at kunne foretage en ekstrapolation af rentekurven, må man besvare følgende to overordnede
spørgsmål: "Hvad er en passende antagelse for det langsigtede renteniveau?" og
"Hvilken sti vælges mod dette niveau?". Rentekurven kan derfor deles op i to dele; en
likvid del, hvor markedsdata kan observeres, er likvidt og relaterer sig til interpolationen,
og en illikvid del, som relaterer sig til ekstrapolationen.
Den konstruerede rentekurve har nogle ønskelige træk som inter- og ekstrapolationsmetoden
bedst muligt skal opfylde:

1. Der hvor der eksisterer et likvidt marked skal kurven så nøjagtigt som muligt prissætte
dette marked

2. Kurven skal være kontinuert

3. Kurven skal være glat, dvs. kurvens første afledte skal være kontinuert

4. I gennemsnit bør volatiliteten for langsigtede renter være mindre end for kortsigtede
renter

Det første punkt relaterer sig til interpolationsmetoden, mens det sidste punkt relaterer sig
til ekstrapolationen, og de to andre berører begge metoder. Ydermere skal en god ekstrapo-
lationsmetode konstruere en stabil, robust og tidskonsistens rentekurve, som bedst muligt
afspejler markedet.
For at udvide den observerede rentekurve, må der bruges en rentekurvemodel, som netop
koncentrerer sig om at svare på de to ovenstående spørgsmål. Der er overordnet to klasser af
rentekurvemodeller. Den første klasse resulterer i en statisk rentekurve og som koncentrerer
sig om at fitte, mens den anden klasse resulterer i en dynamisk rentekurve baseret på dy-
namikken i renten. Under den første tilgang hører Nelson-Siegel og Smith-Wilson metoden,
hvor sidstnævnte også er en makroøkonomisk teknik. Blandt de dynamiske rentemodeller
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kan nævnes Vasicek modellen og Hull-White.
I rentestrukturmodeller er det renterne, der er selve grobunden, og rentekurven er her de-
fineret som forholdet mellem renten på en nulkuponobligation og dets løbetider. Nulkupo-
nobligationer er obligationer, der betaler 1 på udløbstidspunktet og, som navnet antyder,
ikke udbetaler kuponer. Prisen på obligationen kaldes for diskonteringsfaktoren. Da der i
denne afhandling benyttes kontinuert rentetilskrivning kan diskonteringsfaktoren udtrykkes
ved

P (t,T ) = exp(−(T − t) ·R(t,T )) (2.1)

Diskonteringsfaktorerne som funktion af tiden kaldes for diskonteringsfunktionen. R(t,T ) er
nulkuponrenten eller diskonteringsrenten og ved kontinuert tilskrivning kan nulkuponrenten
for perioden [t,T ] på tidspunkt t defineres som

R(t,T ) =
− lnP (t,T )

T − t
(2.2)

Denne rente kaldes også for spotrenten for at symbolisere, at det er den rente, der vedrører
lån der starter med det samme modsat forwardrenterne. Forwardrenterne F (t,T,S) er nemlig
renter som aftales bindende på tidspunkt t for en fremtidig periode [T,S]. Rentekurven kan
alternativt beskrives ved forwardrenter, da det er muligt at udlede et sæt forwardrenter ud
fra spotrenterne. Den kortsigtede forwardrente må nemlig være lig med spotrenten, så der
ikke opstår arbitrage mulighed. Forwardrenterne ved kontinuert rentetilskrivning defineres
ved

F (t,T,S) =
1

S − T
ln
P (t,T )

P (t,S)
(2.3)

Det kan ofte være mere hensigtsmæssigt at se på de øjeblikkelige renter fremfor at se på
forward- og spotrenterne for en periode. Den øjeblikkelige forwardrente udledes ved at se
på et infinitesimalt interval,

f(t,T ) = lim
S→T+

F (t,T,S) = −∂ lnP (t,T )

∂T
(2.4)

og har den fordel kun at bestå af to tidspunkter t og T . Definitionen af forwardrenterne
leder til følgende udtryk for diskonteringsfaktoren

P (t,T ) = exp

(
−
∫ T

t

f(t,u)du

)
(2.5)

Tilsvarende kan de infinitesimale spotrenter også findes og kaldes for den korte rente og er
givet ved

r(t) = f(t,t) = lim
T→t+

R(t,T ) (2.6)
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Som det kan aflæses fra ovenstående ligninger er forwardrentekurven, nulkuponrentekurven
og diskonteringsfunktionen derfor forskellige repræsentationer for den sammen information.

Rentekurvens form skyldes tildels forventningerne til de fremtidige spotrenter, men skyl-
des også usikkerhed omkring stien dertil. Den tidlige teori om rentekurven af Fisher (1896)
- også kaldet “Forventningshypotese“- fortæller, at de nuværende øjeblikkelige forwardrenter
er, hvad markedet forventer de fremtidige korte renter vil være:

f(t,T ) = E[r(T )]

Men dette holder sjældent på grund af især to kilder til usikkerhed; løbetidspræmie og
konveksitetseffekt. Løbetidspræmien, skyldes, at risiko averse investorer kræver et højere
forventet afkast for at investere i længere løbende obligationer end kortere løbende. Dette
medfører en opadskrående rentekurve, hvor lange renter er højere end korte. Denne rente-
kurve kaldes for den “normale“rentekurve, da den gennemsnitlige historiske rentekurve har
denne form. Da der også eksisterer en anden kilde til usikkerhed nemlig konveksitetseffekten,
eksisterer der også andre rentekurveformer. Konveksitetseffekten opstår, idet investorer er
villige til at påtage sig en lavere rente for mere konvekse positioner fordi de har udsigt til
at øge deres afkast som et resultat af konveksiteten. Denne effekt trækker i den modsatte
retning af løbetidspræmien, og effekten stiger med løbetiden. I den korte ende er konveksi-
tetseffekten så lille, at den ikke opvejer den positive løbetidspræmie, men i den lange ende
er konveksitetseffekten så stor, at rentekurven bliver nedadskrående, hvor de lange renter er
lavere end de korte. Denne rentekurveform kaldes for inverteret. Dog udviser rentekurven
oftere en puklet form frem for en inverteret.
Diskonteringsfunktionen er dog altid monotont aftagende, ligegyldigt om rentekurven er
normal, inverteret eller puklet.

Som nævnt indledningsvis kræver EIOPA, at selskaber underlagt Solvens II skal benytte
Smith-Wilson metoden til udledning af rentekurven. Barrie & Hibbert, som er en del af
Moody’s Analytics, og som beskæftiger sig med forsikrings- og pensionssektoren benytter
derimod Nelson-Siegel modellen. Barrie & Hibbert separerer derudover opgaven med at fit-
te markedsdata fra opgaven med at ekstrapolere, hvor Smith-Wilson løser begge opgaver.
Smith-Wilson og Nelson-Siegel rentestrukturmodellerne vil derfor blive behandlet i det føl-
gende med henblik på en sammenligning. På grund af eksistensen af konveksitetseffekten
og løbetidspræmien, kan det være en fordel at se på mere formelle rentestrukturmodeller,
der netop tager højde for denne risiko. Derfor vil Vasicek modellen og Hull-White modellen
også blive behandlet.
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2.1 Smith-Wilson metoden

Smith-Wilson metoden tilhører den statiske tilgang til modellering af rentekurven. Metoden
blev udledt af Smith og Wilson i 2001 med det formål at præsentere en ny stabil måde
at tilpasse rentekurven. Ideen med metoden er at danne en rentekurve ved at kombinere
interpolation med ekstrapolation. Mere præcist fittes rentekurven udfra observerede mar-
kedspriser op til et sidste likvidt punkt (interpolation), og herefter udvides rentekurven ved
at forbinde det sidste observerede punkt med et konstant langsigtet niveau (ekstrapolation).
Modsat tidligere metoder adskiller metoden sig ved, at den lange forwardrente, f∞, er et fast
input i modellen og derfor ikke er udledt af data. Metoden er som nævnt blevet adopteret
af EIOPA og er et centralt element i den kommende Solvens II. Jeg har derfor i det følgende
benyttet mig af EIOPAs notation, hvor f∞ er erstattet med UFR.

Outputtet fra Smith-Wilson metoden er diskonteringsfunktionen P (t). Som input data i
modellen kan bruges finansielle instrumenter, som er relateret til renten, såsom swaps og
obligationer med eller uden kuponer. Et finansielt instrument, der er specificeret gennem en
markedspris (mi), et cash-flow (ci,j) og et sæt fremtidige betalingsdatoer (uj), kan bruges
som input. Målet med metoden er at finde diskonteringsfunktionen P (t), som præcis repli-
kerer disse instrumenter for alle udløb t > 0.1

Diskonteringsfunktionen er defineret som løsningen (som ikke nødvendigvis er unik) af føl-
gende ligningssystem af markedspriserne:

mi =
J∑
j=1

ci,jP (uj) (2.7)

Smith og Wilson foreslår i deres artikel “Fitting Yield Curves with Long Term Con-
straints“, at diskonteringsfunktionen, eller prisfunktionen P (t) for I renterelateret instru-
menter, kan beskrives ved:

P (t) = e−UFR·t +
I∑
i=1

ξiKi(t), t ≥ 0 (2.8)

Parameteren ξ i prisfunktionen tilpasser den aktuelle rentestruktur, og det bemærkes,
at UFR indgår som en eksogen parameter. Derudover indgår en kernel funktion Ki for
hvert input instrument. Eksistensen af Kernel funktionerne gør, at prisfunktionen er lineær,
hvilket bidrager til at beregningerne bliver signifikant simplere. For at sikre den asymptotiske

1[36] Smith A. & Wilson T. (2001)
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adfærd vælges funktionerne med følgende funktionelle form:

Ki(t) =
J∑
j=1

ci,jW (t,uj), t ≥ 0, i = 1,...,I (2.9)

Medmindre der er lineær afhængighed i enten input’ene eller Kernel funktionerne, så vil
lineær elimination afsløre et unikt sæt af ξi, som præcis replikerer alle de initiale mar-
kedspriser. Den symmetriske funktionW (t,uJ), som indgår i Kernel funktionerne, kaldes for
Wilson-funktionen og afhænger af en predefineret paramter α

W (t,uj) = e−UFR·(t+uj) ·

{
(α · t− 0.5 · e−α·uj · (eα·t − e−α·t)) t ≤ uj

(α · uj − 0.5 · e−α·t · (eα·uj − e−α·uj)) t ≥ uj
(2.10)

Smith og Wilsons prisfunktion P (t) er fundet ved at miniminere nedenstående objektfunk-
tion

1

2α3

∫ ∞
0

(
d2

dt2
{exp[UFR · t]P (t)}

)2

dt+
1

2α

∫ ∞
0

(
d

dt
{exp[UFR · t]P (t)}

)2

dt (2.11)

under bibetingelse af at
P (0) = 1

mi =
J∑
j=1

cijP (uj) ∀i

Objektfunktionen kommer af at minimere kurvens glathed samt at minimere kurvens hæld-
ning. En kurves anden afledte er relateret til kurvens krumning. Ved derfor at minimere det
første led i objektfunktionen, kan det vises, at dette er ækvivalent med at minimere ændrin-
ger i forwardrenterne. Derved vil dette resultere i mere kontinuerte kurver. Kurvens første
afledte er derimod kurvens hældning. Ved at minimere objektfunktionens andet integral,
gøres kurven så flad som muligt, hvilket er ækvivalent med at gøre forwardrenter så tæt på
UFR som muligt og derved sikre konvergens mod det asymptotiske niveau. Det bemærkes,
at α er vægtet på begge integraler, derfor styrer α både kurvens glathed og konvergensen.
Det kan ses ud fra objektfunktionen, at jo større α, der vælges, desto mere vægt til fladhed
og mindre til glathed. Dvs. jo større α desto hurtigere konvergerer kurven mod UFR, men
på bekostning af kurvens glathed.
Den funktionelle form af prisfunktionen P (t), givet ved ligning 2.8 er netop den mest opti-
male funktion, som løser ovenstående minimeringsproblem, hvilket er bevist i appendix A.
Da α parameteren i prisfunktionen optræder gennem Wilson-funktionen, sikrer brugen af
Wilson funktionerne rentekurvens glathed, men sikrer også, at den den lange forwardrente
konvergerer mod UFR. Som det ses på grafen til venstre i figur 2.1, starter Wilson-funktionen
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i nul, og har maksimum i udløb uj og konvergerer derefter tilbage til nul for t gående mod
uendeligt. Derfor ses det, at Wilson-funktionens effekt aftager, når t når over det sidste
likvide punkt, og at effekten af funktionen er størst ved det sidste likvide punkt. Grafen til
højre viser, hvordan Wilson funktionen er symmetrisk omkring t = u.

Figur 2.1: Wilson funktioner med α = 0,1% og UFR = 4,2%.

Da alle input i Kernel og Wilson funktionerne er kendte, er ξ den eneste ukendte pa-
rameter i Smith-Wilson prisfunktionen, hvorfor et udtryk for denne udledes ved hjælp af
lineær algebra i det følgende.
Først indsættes Smith-Wilson prisfunktionen P (t) i udtrykket for markedsprisen:

m1 =
J∑
j=1

c1,jP (uj) =
J∑
j=1

c1,j ·
(
e−UFR·uj +

I∑
l=1

ξl

J∑
k=1

cl,jW (uj,uk)

)

m2 =
J∑
j=1

c2,jP (uj) =
J∑
j=1

c2,j ·
(
e−UFR·uj +

I∑
l=1

ξl

J∑
k=1

cl,jW (uj,uk)

)

...

mN =
J∑
j=1

cN,jP (uj) =
J∑
j=1

cN,j ·
(
e−UFR·uj +

I∑
l=1

ξl

J∑
k=1

cl,jW (uj,uk)

)
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Dernæst omarrangeres udtrykkene, så ξ og e−UFR·uj sættes uden for parentesen

J∑
j=1

c1,jP (uj) =
J∑
j=1

c1,j · e−UFR·uj +
I∑
l=1

( J∑
k=1

( J∑
j=1

c1,jW (uj,uk)

)
· cl,k·

)
ξl

J∑
j=1

c2,jP (uj) =
J∑
j=1

c2,j · e−UFR·uj +
I∑
l=1

( J∑
k=1

( J∑
j=1

c2,jW (uj,uk)

)
· cl,k·

)
ξl

...
J∑
j=1

cN,jP (uj) =
J∑
j=1

cN,j · e−UFR·uj +
I∑
l=1

( J∑
k=1

( J∑
j=1

cN,jW (uj,uk)

)
· cl,k·

)
ξl

Ligningerne ovenfor viser, at alle cash-flowene er diskonteret med en konstant rente, UFR,
for alle udløb. Derudover tilføjes et led, der har til formål at sørge for at ligning 2.7 er
opfyldt, og derved sørger ξ-parametrene for, at markedspriserne er matchet, og at ligningen
er opfyldt. Ligningerne kan ved matrix notation udtrykkes som:

m = Cp = Cµ+ (CWCT )ξ (2.12)

hvor

m = (m1,...,mI)
T , p = (P (u1),...,P (uI))

T , µ = (e−UFR·u1 ,...,e−UFR·uJ )T , ξ = (ξ1,...,ξI)
T

og

C =


c1,1 · · · c1,J

... . . . ...
cI,1 · · · cI,J

 , W =


w(u1,u1) · · · w(u1,uJ)

... . . . ...
w(uJ ,u1) · · · w(uJ ,uJ)


Isoleres ξ i ligning 2.12 fås

ξ = (CWCT )−1(m−Cµ) (2.13)

Nu kan alle parametrene ξ1,...,ξI indsættes i prisfunktionen P (t) og derved få diskonte-
ringsfaktorerne for alle udløb, og herfra er det lige til at bestemme forwardrenterne og
diskonteringsrenterne.

Smith-Wilson metoden har den fordel, at den er nem at implementere og samtidig er ret
fleksibel, idet forskellige finansielle instrumenter kan bruges som input. Derudover kan me-
toden anvendes direkte på rådata, og der er derfor ikke behov for bootstrapping eller andre
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metoder, der fx. transformerer swaprenter til nulkuponrenter. Alle ligninger, der indgår, er
lineære, og derfor er løsningen analytisk og afhænger ikke af konvergens eller iterative algo-
ritmer. Er antallet af instrumenter I lig med antallet af betalingsdatoer J , kan der findes et
præcis fit, men er I derimod større end J , er dette ikke muligt, men kan dog løses ved at
fjerne instrumenter, som dog er på bekostning af kurvens krumning.

Et centralt element i metoden er, at den asymptotiske adfærd samt α -parameteren lig-
ger fast, og derfor ikke skal udledes af data, hvilket er med til at gøre modellen nem at
arbejde med for praktikere. På trods af at parameterene er med til at simplificere imple-
mentering, er de eksogene variable en af metodens ulemper. Generelt må disse parametre
vurderes for alle valutaer og for hvert tidspunkt. I Solvens II er parametrene dog blevet
fastsat på baggrund af en makroøkonomisk vurdering til α = 0,1% og UFR = 4,2%, og det
sidste likvide punkt (LLP) er blevet fastsat til 20 år. LLP specificerer, at instrumenter med
udløb på mere end 20 år er utilstrækkelige for en troværdig kurve. Fastsættelsen af LLP
var et rent kompromis og uden teknisk begrundelse2 og blev valgt som et gennemsnit af
de konkurrerende 10-årige og 30-årige punkter. Hastighedsparameteren α er blevet fastsat
på baggrund af en analyse udarbejdet af Thomas og Maré og er estimeret på baggrund af
sydafrikanske rentekurver. UFR er blevet udledt som summen af den forventede langsig-
tede inflationsrate på 2% og det kortsigtede afkast på risikofrie obligationer på 2,2%. Dog
afhænger den ultimative forwardrente ikke kun af to, men af fire komponenter3:

UFR = forventet kortsigtet afkast

+ forventet langsigtet inflation

+ langsigtet løbetidspræmie

+ langsigtet konveksitetseffekt

Disse komponenter er alle nogle, som har indflydelse på forwardrentens niveau. De to første
komponenter afspejler investorernes forventninger, mens de to sidste relaterer sig til ren-
teusikkerhed. Konveksitetseffekten opstår på grund af det ikke-lineære (konvekse) forhold,
der er i mellem obligationspriser og renter, og indikerer, at der er renteusikkerhed. Forwar-
drenten må derfor inkorporerer en nedadgående justering for at sikre, at obligationer af
forskellige udløb tilbyder konsistens i det forventede afkast. Løbetidspræmien repræsenterer
det merafkast, man som investor kan forvente at få ved at låse sine penge i langsigtede in-
vesteringer fremfor kortsigtede, og afspejler derfor investorernes attitude overfor risiko. Da
der ikke eksisterer empirisk data på dette for ultra lange horisonter, har QIS5 valgt at sætte

2[37] www.solvencyiiwire.com
3[7] barrie+hibbert (2008) s.9
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præmien, så den udligner konveksitetseffekten. I en analyse fra 2012 estimerer Mulquiney &

Miller4 løbetidspræmien og konveksitetsjusteringen til henholdsvis 1,5% og −0,2%, hvilket
langt fra udligner hinanden og ender med en UFR på 5,5%. Den forventede langsigtede
inflation er fastsat ud fra antagelser baseret på de foregående 15-20 års inflationsmålsæt-
ning af centralbankerne, og er altså ikke baseret på de høje inflationsrater meget af det 20.
århundrede var præget af. En analyse af UFR historisk viser, at den nuværende Solvens II
metode vil gøre forsikrings- og pensionsselskaberne eksponeret overfor to rentescenarier.5 Et
japansk scenarie med langvarig lav renteperiode eller omvendt et amerikansk 1994 scenarie.
Et 1994 scenarie viste, at en lille ændring i den amerikanske pengepolitik førte til en kraftig
stigning i renterne. I et sådan scenarie vil de 4,2% være et alt for forsigtigt valg. Omvendt
vil 4,2% i et japansk scenarie være fastsat alt for højt. Af samme grund er UFR for Japan og
Schweiz blevet sat til 3,2%. På trods af at et forkert valg af UFR kan være en dyr konsekvens
for forsikrings- og pensionsselskaberne, har valget af UFR fået langt mindre fokus end α og
LLP i debatten.
En stor ulempe ved Smith og Wilson metoden er, at den præcis fitter de observerede mar-
kedsdata. Hvis der derfor er støj (outliers) i det benyttede data vil dette resultere i en ujævn
forwardrentekurve. Dette skyldes, at forwardrenter, som vist i ligning 2.4, er udledt ud fra
diskonterinsfunktionens første afledte, og da de fitter perfekt, vil en stor ændring i fakto-
rerne direkte kunne afspejles i forwardrenterne. En ujævn forwardrentekurve vil ikke give
selskaberne et sandt billede af deres fremtidige renterisiko. Det kan derfor have stor (nega-
tiv) indflydelse på deres hedging strategi. En anden ulempe ved Smith-Wilson metoden er,
at prisfunktionens ønskelige træk

• P (0) = 1

• P (t) er en positiv aftagende funktion

• P (t) er en passende glat funktion af t

• og P (t) konvergerer eksponentielt mod nul for store værdier af t

ikke nødvendigvis er opfyldt. Der er fx. ingen betingelser, der tvinger diskonteringsfunktio-
nen til at være en monoton aftagende funktion. Ligeledes er der heller ingen betingelser,
der tvinger diskonteringsfaktorerne til at være positive. Den sidste situation kan ske, hvis
det sidste likvide punkt er større end summen af UFR og alfa6. Negative diskonteringsfak-
torer giver ikke økonomisk intuitiv mening, da negative diskonteringsfaktorer vil bivirke, at
nutidsværdien af fremtidige forpligtelser vil blive større end de fremtidige cashflows. I en

4[33] Mulquiney & Miller (2012) s.13
5[37] www.solvencyiiwire.com
6[29] Lord R., Potters J. & Bouwman K. (2012)

16



økonomi, der ikke er præget af deflation, vil dette derfor give et helt forvrænget billede af
markedet. Derudover er det med kontinuert rentesregning ikke muligt at beregne de tilhø-
rende diskonteringsrenter pga. log-funktionen, hvorfor det slet ikke er muligt at fremstille
en rentekurve når P (t) < 0.
Umiddelbart indikerer ovenstående, at Smith-Wilson metoden har en hel del ulemper sam-
menlignet med metodens fordele.

2.2 Nelson-Siegel modeller

Nelson og Siegel introducerede i 1987 en rentekurvemodel med det formål at beskrive hele
rentestrukturen ud fra relativt få parametre7. Samtidig ønskede de en model, som var fleksi-
bel nok til at kunne repræsentere de forskellige former, som generelt forbindes med rentekur-
ven; monoton, puklet og S-formet. Nelson-Siegel modellen (NS4) antager, at forwardrenten
er løsning til en anden-ordens differential ligning med to ens rødder. Dette kan specificeres
ved følgende udtryk for forwardrenten med udløb τ

f(τ) = β0t + β1t exp(−τ · λ1) + β2tλ1τ1 exp
(
−τ · λ1

)
(2.14)

hvor de fire parametre β0t, β1t, β2t og λ1 skal estimeres. Den kontinuerte tilskrevne nulkupon-
rentekurve, der hører til den ovenstående forwardrentekurve beregnes som et gennemsnit af
forwardrenterne og leder til følgende udtryk

R(τ) = β0t + β1t
1− exp(−τ · λ1)

τ · λ1

+ β2t

(
1− exp(−τ · λ1)

τ · λ1

− exp(−τ · λ1)

)
(2.15)

Rentekurven bliver derved modelleret ved eksponentielle komponenter. Parameteren λ1 kan
fortolkes som den eksponentielle henfaldssats, dvs. hvor hurtigt kurven henfalder til det
langsigtede niveau for renten. Parameteren måler derfor hastighed mod dette niveau. Jo
større værdier af λ1 desto hurtigere konvergerer kurven mod det langsigtede niveau. Derud-
over vil små værdier af λ1 bedre fitte kurven ved lange udløb, og omvendt kan store værdier
af λ1 bedre fitte kurven ved korte udløb. Ladningerne for de resterende parametre er vist
ved figur 2.2

7[34] Nelson C. & Siegel A. (1987)
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Figur 2.2: Egen tilvirkning med inspiration fra [15] Diebold & Li, λ1 = 0,0609

Ladningen for β0t er 1, og henfalder derfor ikke ved grænserne. Derfor kan parameteren
tolkes som det lange asymptotiske niveau for renten, hvilket også kan ses fra ligning 2.15,
hvor limτ→∞R(τ) = β0t. Ladningen for β1t er (1− exp(−λ1τ))/λ1τ . Som det ses på grafen
ovenfor starter funktionen i 1 og falder monotont til nul, når τ går mod ∞. Derved kan
denne parameter tolkes som en kortsigtet parameter, dvs. niveauet for den korte rente. β1t

kan yderligere tolkes som rentekurvens hældning, da det kan vises, at spreadet mellem de
korte og de lange renter netop er β1t. De korte renter afhænger i følge Nelson-Sigel modellen
både af niveauet og hældningen, da limτ→0R(τ) = β0t + β1t. Ladningen for parameteren
β2t starter i 0, hvorefter den stiger for herefter at falde mod 0 igen. Da den både starter og
slutter i 0, kan denne paramter derfor tolkes som et mellem langsigtet niveau. En stigning i
β1t vil have en lille effekt på meget lange og meget korte renter, men vil have stor effekt på
de mellemlange renter. β2t er også tæt relateret til rentekurvens krumning, hvilket vil sige,
at den måler styrken af en evt. "pukkel"(β2t > 0) eller "dryptud"(β2t < 0). En kombination
af parametrene er med til at producere enhver observeret rentekurves form, i hvert fald i den
korte ende. En ulempe ved NS4 er nemlig, at der i den lange ende ofte viser sig en ekstra
pukkel, hvilken NS4 ikke har mulighed for at fange, da modellen når det lange renteniveau
for hurtigt.

Svensson udvidede i 1994 Nelson-Siegel modellen med et ekstra led for at forbedre flek-
sibiliteten og for bedre at kunne fitte den observerede rentekurve. Det ekstra led opfanger
den netop omtalte ekstra pukkel, og associeres ofte med konveksitetseffekten. Den udvidede
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Nelson-Siegel (NS6) model kan specificeres ved følgende udtryk for renten:

R(τ) = β0t + β1
1− exp(−λ1τ)

λ1τ
+ β2t

(
1− exp(−λ1τ)

λ1τ
− exp(−λ1τ)

)
+ β3t

(
1− exp(−λ2τ)

λ2τ
− exp(−λ2τ)

)
(2.16)

Sammenlignet med NS4 skal der i denne model estimeres yderligere to parametre β3t og
λ2. De to ekstra parametre fortolkes på samme måde som β2t og λ1 i NS4, nemlig som
henholdsvis krumningsparameteren og konvergenshastigheden, men for den anden pukkel
på rentekurven. Derfor er forwardrentekurven for NS6 den samme som NS4, men med et
ekstra krumningsled:

f(τ) = β0t + β1t exp(−τ · λ1) + β2tλ1τ exp
(
−τ · λ1

)
+ β3tλ2τ exp

(
−τ · λ2

)
(2.17)

Pga. modellens gode evne til at tilpasse modellen til den nuværende rentestruktur, har
modellen og dens variationer haft en stor udbredelse i den finansielle sektor, hvor flere
centralbanker rapporterer deres kurveestimater ud fra Nelson-Siegel modellerne. På trods
af NS4s relativt få parametre er modellen så fleksibel, at den kan reproducere de forskellige
typer af adfærd, som rentestrukturen viser i markedet; stigende, aftagende eller (invers)
pukkel-formet. De forskellige former kan fås ved at ændre parametrene i ligning 2.15 eller
ligning 2.16. Som en yderligere attraktiv fordel producerer Nelson-Siegel modellerne glatte
kontinuerte kurver, hvilket er en af de nævnte krav til en god rentekurve. En ulempe ved
den originale Nelson-Siegel model er, at den er inkonsistent med tiden, da den kun fanger
dynamikken på et bestemt tidspunkt. Derfor er der her benyttet Diebold og Li’s (2005)
variation, hvor rentekurven udvikler sig dynamisk ved at parametrene er afhængige af tiden.
Den største ulempe ved Nelson-Siegl modellerne er dog, at der ikke er nogen garanti for,
at modellen er arbitragefri. Derfor har Christensen, Diebold og Rudebush (2009) udviklet
en generalisering af Nelson-Siegel modellen. Den generaliserede Nelson-Siegel er tæt knyttet
til den originale, men med en ingen-arbitrage restriktion ved at tilføje et korrektionsled.
Dog tager leddet kun effekt over en horisont på mere end ti år og har en forholdsvis lille
indflydelse. Derudover vil det ekstra led skubbe de meget lange renter til minus uendeligt.

2.3 Kortrente modeller

I dette afsnit beskrives den klasse af rentestrukturmodeller, hvis renteudvikling er beskrevet
ved en stokastisk proces. I denne klasse fokuseres der derfor på rentestrukturens dynamik
fremfor at give et fit, som de netop beskrevne modeller. De mest populære og benyttede
modeller inden for denne klasse beskæftiger sig med én tilstandsvariabel, som er den korte
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rente r(t), og går derfor under navnet én-faktor modeller. I litteraturen er der også eksempler
på modeller, der beskæftiger sig med flere tilstandsvariable, men her fokuseres der på én-
faktor modellerne. Den korte rentes dynamik består af en deterministisk og en tilfældig del,
og kan beskrives ved følgende stokastiske differentialligning:

dr(t) = µ(t,r(t))dt+ σ(t,r(t))dW (t) (2.18)

hvor µ og σ er drift og varians parametre, og W er den brownske bevægelse, som driver
processen. Forskellige valg af µ og σ leder til forskellige dynamiske rentestrukturer. Blandt
de klassiske modeller er Vasicek (1977) og Cox, Ingersoll og Ross (1985), hvor sidstnævnte
også kaldes for CIR modellen. De klassiske modeller er såkaldte endogene rentestruktur-
modeller, da den initiale rentestruktur er output og ikke input i modellen. De endogene
rentestrukturmodeller kaldes også for ligevægtsmodeller og er baseret på nogle antagelser
om de økonomiske variable. Vasicek modellens dynamik følger en Ornstein-Uhlenbeck pro-
cess og kan under det virkelige sandsynlighedsmål, P-målet, beskrives ved

dr(t) = a[θ − r(t)dt] + σdW (t), r(0) = r0 (2.19)

Vasicek processen er en mean reverting proces, dvs. en proces med indbygget elastiktræk
mod niveauet θ og med konvergenshastigheden a. Processen kan variere og blive påvirket
af stokastiske kræfter om dette niveau. Er den korte rente for eksempel under θ, vil driften
(θ−r(t)) være positiv og modsat, hvis den korte rente ligger over θ, vil driften være negativ.
I begge tilfælde vil r(t) derfor skubbes mod mean-reversion niveauet. Der ønskes ofte at se
på den risikoneutrale process i stedet for den virkelige proces, hvilket kræver stillingtagen
til risikopræmien λ. Transformationen fra det virkelige mål til det risikoneutrale sker ved
at foretage en ændring af tæthedsfunktionen, idet man parallelforskyder normalfordelingen.
Dette giver følgende, hvor det antages, at risikopræmien er konstant:

drt = a
[
θ − r(t)

]
dt+ σ(dW̃ (t))− λdt) = a

[
θ − λσ

a
− r(t)

]
dt+ σdW̃ (t) (2.20)

Dvs. fra den virkelige proces til den risikoneutrale beholdes formen, men mean reversion
nivauet ændres. Det negative fortegn for risikopræmien, skyldes det konvekse forhold mel-
lem renter og obligationspriser, når renten stiger så falder obligationsprisen. Risikopræmien
indeholder begge de beskrevne kilder til usikkerhed for rentekurven: Løbetidspræmien og
konveksitetseffekten. Ud fra den risikoneutrale proces og Itô’s lemma kan den partielle dif-
ferential ligning (PDE) opskrives, som enhver renteafhængig kontrakt med udløbstidspunkt
T skal opfylde:

1

2
P
′′

rrσ
2 + P

′

r(aθ − λσ − ar(t)) + P
′

t − r(t)P = 0 (2.21)
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Vasicek modellens rentedynamik har nogle attraktive egenskaber. For det første er det muligt
at løse ligningen eksplicit. For det andet antages det i modellen, som resultat af de konstante
parametre, at den korte rente er normalfordelt og er derfor nem at implementere

r(s) ∼ N

(
r(t)e−a(s−t) + θ(1− e−a(s−t)),

σ2

2a
(1− e−2a(s−t))

)
(2.22)

Heraf ses det, at når s → ∞ går Et[r(s)] → θ og V art[r(s)] → σ2

2a
. Derved er θ den

langsigtede middelværdi. Den tredje attraktive egenskab ved Vasicek modellen er, at det er
en affin model, hvorfor løsningen til modellens partielle differentialligning er en eksponentiel
affin model. Løsningen til PDE’en kan findes vha. grænsebetingelsen P (T,T ) = 1 og har
formen

P (t,T ) = exp(A(t,T )−B(t,T )r(t)) (2.23)

hvor

B(t,T ) =
1− e−a(T−t)

a

og

A(t,T ) = r̄(B(t,T ) + (t− T ))− σ2

4a
B(t,T )2

Dette er den eksplicitte løsning for modelprisen af en nulkuponobligation for alle tidspunkter,
tilstande i renten og udløb, og både Vasicek modellens A- og B- funktion afhænger af
løbetiden. r̄ er det asymptotiske niveau for renten når T →∞:

r̄ = θ − λσ

a
− σ2

2a2

Nulkuponrentestrukturen for alle eksponentielle affine modeller kan opskrives ved at benytte
ligning 2.23 og ligning 2.2

R(t,T ) = − 1

T − t
ln(P (t,T )) = r(t)

B(t,T )

T − t
− A(t,T )

T − t
(2.24)

Ydermere er de infinitesimale forwardrenter givet ved:

f(t,T ) = − ∂

∂T
log(P (t,T )) =

∂

∂T
(r(t)B(t,T )− A(t,T )) (2.25)

Hvilket i Vaiscek modellens tilfælde leder til:

R(t,T ) = r̄ + (r(t)− r̄)b(τ) +
σ2

4aτ
B(t,T )2 (2.26)

f(t,T ) = r̄ + exp(−aτ)(r(t)− r̄) +
σ2

2a
e(−aτ)B(t,T ) (2.27)
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hvor
τ = T − t

b(τ) =
1− e−aτ

aτ

Af ligning 2.26 fremgår det, at Vasicek modellens rentekurve starter i r(t) og går mod det
langsigtede niveau for rentekurven, når T → ∞. Når r(t) ≤ r̄ − 1

4
σ2

a2
er rentekurven mo-

notont voksende, og når r(t) ≥ r̄ + 1
2
σ2

a2
er rentekurven monotont aftagende. b(τ) definerer

volatiliteten for den lange rente relativt til tilstandsvariablen r(t). Alle nulkuponrenter er
altså et vægtet gennemsnit af den ultimative lange rente r̄ og tilstandsvariablen r(t) plus
et konveksitets justeringsled. Ud fra forwardrentekurven observeres det, at når T →∞ går
f(t,T ) mod r̄, hvorfor denne derfor også er den ultimative forwardrente.

Det faktum, at Vasicek modellen antager normalfordelte spotrenter, er også en af dens
ulemper, da renterne med positiv sandsynlighed kan blive negative. Figur 2.3 viser tre si-
mulerede rentestier med Vasicek modellen, hvor parametrene er sat til a = 0,2, r(0) = 0,02,
θ = 0,03 og σ = 0,15. Heraf ses det, at den ene spotrente sti bliver negativ.
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Figur 2.3: Simulation af spotrenten med Vasicek modellen

Som alternativ til Vaicek modellen kan CIR modellen benyttes, som netop sikrer ikke-
negative renter ved at gøre det tilfældige led (volatiliten) i rentedynamikken afhængig af
kvadratroden af spotrenten. Dog lider begge modeller, som nævnt, under deres endogene
natur, hvilket betyder, at den initiale rentestruktur ikke nødvendigvis matcher markedets
ligegyldigt, hvordan parametrene i dynamikkerne vælges. Som en løsning kan eksogene ren-
testrukturmodeller benyttes, hvor de endogene modeller transformeres ved at inkludere en
tidsafhængig parameter. De endogene modeller går derfor under navnet arbitragefrie model-
ler, da de netop er konstrueret til at ramme den nuværende rentestruktur præcist, så man
ikke kan danne arbitrage mulighed på grundlag af dem.

Hull og White foreslog i 1990 en modifikation af Vasicek rentemodellen, hvor de netop
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transformerede Vasicek modellen til følgende rentedynamik

dr(t) = [θ(t)− ar(t)]dt+ σdW (t) (2.28)

hvor a og σ er positive konstanter og θ(t) estimeres, så den passer til den initiale rentestruk-
tur, som observeres i markedet. Den tilhørende PDE er givet ved

1

2
P
′′

rrσ
2 + P

′

r(θ(t)− λσ − ar(t)) + P
′

t − r(t)P = 0 (2.29)

Ligesom Vasicek modellen er Hull-White en mean reversion-proces, hvor a er mean reversion
parameteren, og θ(t)

a
er mean reversion niveauet. Da Hull-White modellen er en udvidelse

af Vasicek modellen i form af en tidsafhængig theta og en deterministisk volatilitet, antager
Hull-White også normalfordelte renter:

r(s) ∼ N

(
r(t)e−a(s−t) + α(s)− α(t)e−a(s−t),

σ2

2a2
(1− e−2a(s−t))

)
(2.30)

hvor
α(s) = fM(0,s) +

σ2

2a2
(1− e−as)2

hvor tidspunkt s er større end tidspunkt t, og derfor er r(s) betinget af informationen på
tidspunkt t, og derudover er fM(0,s) markedets øjeblikkelige forwardrente på tidspunkt
0. Hull-White modellen tilhører endvidere også den affine klasse, og løsningen til PDE’en
for Hull-White er ligeledes givet ved ligning 2.23. B-funktionen er identisk med den under
Vasicek, mens A-funktionen, som afhænger af mean-reversion niveauet og udløbstiden, kan
under Hull-White beskrives ved:

A(t,T ) = −
∫ T

t

θ(u)B(u,T )du+
1

2

∫ T

t

σ2B(u,T )2du (2.31)

Den tidsafhængige θ(t) kan nu bestemmes, så den initiale rentestruktur P (0,T ) = exp(−f(0,T )·
T ) bliver en del af modellen, og udtrykket findes til

θ(t) =
∂fM(0,t)

∂t
+ afM(0,t) +

σ2

2a
(1− e−2at) (2.32)

Det første led i θ-funktionen angiver forwardrentekurvens hældning, det andet led angi-
ver forwardrentekurvens niveau og det tredje led angiver variansen på spotrenten. Med
θ-funktionen på plads kan et mere præcist udtryk for A-funktionen findes:

A(t,T ) = ln

(
P (0,T )

P (0,t)

)
+B(t,T )fM(0,t)− σ2

4a
B(t,T )2(1− e−2at) (2.33)
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og derved kan der findes et udtryk for nulkuponrentestrukturen ud fra ligning 2.24

R(t,T ) = r(t) · b(τ)− 1

τ
· ln
(
PM(0,T )

PM(0,t)

)
− b(τ)fM(0,t) +

1

τ
· σ

2

4a
·B(t,T )2(1− e−2at)

= b(τ)

(
r(t)− fM(0,t)

)
− 1

τ
· ln
(
PM(0,T )

PM(0,t)

)
+ ωB(t,T )2 (2.34)

hvor
ω =

σ2

4aτ
· (1− e−2at)

Og ud fra den affine models udtryk for forwardrenten fås

f(t,T ) =
∂

∂T

(
r(t) ·B(t,T )− ln

(
PM(0,T )

PM(0,t)

)
−B(t,T ) · fM(0,t) +

σ2

4a
B(t,T )2(1− e−2at)

)
= e−a(T−t)(r(t)− fM(0,t)

)
− ∂

∂T
ln(PM(0,T ))− ∂

∂T
ln(PM(0,t)) +

σ2

2a2
· Z(T )

= e−a(T−t)(r(t)− fM(0,t)
)

+ fM(0,T ) +
σ2

2a2
· Z(T ) (2.35)

hvor
Z(T ) = (eaT − eat) · ea(t−2T ) · (1− e−2at)

Da limT→∞ f(t,T ) = fM(0,T ) er fM(0,T ) derved den ultimative forwardrente i Hull-White
modellen.
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3 Data

For at kunne udlede og ekstrapolere rentekurver benyttes data i form af renteswaps. Dette
skyldes, at Solvens II kræver, at input data til rentekurver skal opfylde et "Deep, Liquied
and Transparent"(DLT) krav, hvor renteswaps netop opfylder disse krav8. EIOPA antager,
at markedet er likvidt, hvis transaktioner, som involverer en stor mængde finansielt data kan
foretages, uden det har signifikant indflydelse på prisen. Markedet for renteswaps er siden
den første kontrakt i starten af 1980’erne vokset eksplosivt. I juni 1998 antog renteswaps en
udestående værdi på 29 milliarder dollars9, mens den udestående værdi i juni 2014 var 421
milliarder dollars, hvilket svarer til ca. 61% af alle Over-the-Counter (OTC)-kontrakter.

En renteswap er en aftale mellem to parter om at bytte rentebetalinger over en fastsat peri-
ode. Renteswaps kan bruges til risikostyring, hvor virskomheder kan hedge deres renterisiko,
men kan også bruges til spekulation, om renten falder eller stiger. Den mest almindelige ren-
teswap er en plain vanilla, hvor man forpligter sig til at betale en fast rente samtidig med,
at man får ret til at modtage en variabel rente, også kaldet en fast-for-variabel renteswap.
Den variable betalingsstrøm benævnes det variable ben, mens den faste betalingsstrøm be-
nævnes det faste ben, og frekvensen for rentebetalinger for de to ben kaldes for kontraktens
tenor m. Den faste rente kaldes for swaprenten sn og fastsættes på indgåelsestidspunktet,
således at nutidsværdien for begge ben er identiske. Den variable rente S̃j i en plain vanilla
swap er indekseret efter interbankrenter ’(...)-IBOR renter’ i henhold til den i kontrakten
specificerede valuta for swappen, dvs. EUR swap indekseres efter EURIBOR. Der aftales
desuden en fiktiv hovedstol, som i praksis hverken udbetales eller tilbagebetales, men som
udelukkende fungerer som en skalering af betalingerne, og som i det følgende bliver sat til
1.10 Ydelsesrækken for renteswappen kan skrives som

Yj =
1

m
· (S̃j − sn), j = 1,..,n− 1 (3.1)

Yn =

(
1 +

S̃n
m

)
−
(

1 +
sn
m

)
(3.2)

En renteswap kan derfor opfattes som en portefølje bestående af en købt Floating Rate No-
te (FRN) med den variable rente Sj som kuponen og en solgt fastforrentet obligation med
kupon lig med swaprenten.

Der bliver i denne afhandling brugt daglige EUR plain vanilla renteswaps med løbetider

8[12] QIS5 Techniscal Specificaion (2010) s. 6
9[9] www.bis.org

10[2] Astrup Jensen B. (2013) s. 151
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fra 1 til 50 år, og alt data er hentet fra Nordea Analytics. Det variable ben i alle løbetiderne
er indekseret mod den 6 måneders EURIBOR, som fastsættes i starten af hver periode og
udbetales i slutningen, hvor frekvens er halvårlig for dette ben. Ydermere har dette ben
rentekonventionen Faktisk/360, mens det faste ben har rentekonventionen 30/360, hvor det
faste ben har årlige rentebetalinger. Der er 2 valørdage, dvs. at spotdagen er to business
dage efter handelsdagen. De indsamlede renteswaps adskiller sig derved kun ved deres tid
til udløb. Indsamlingsperioden er 10 år fra den 15. oktober 2004 til den 14. oktober 2014,
hvilket resulterer i et datasæt bestående af 2608 observeret swaprenter per løbetid.

I teorien er swapkontrakter private kontrakter mellem to parter, men i praksis bliver ren-
teswaps handlet på OTC-markedet med en finansielle institution som formidler, hvor den
finansielle institution ofte er en bank. Er det muligt for banken at finde to parter med mod-
gående ønsker (en part, der betaler de flydende renter og en part, som betaler den faste
rente) fungerer banken som et mellemled. Men i langt de fleste tilfælde er der ikke mulighed
for at finde en modpart, hvorfor banken optræder som en "market-maker". I begge situatio-
ner, kan der opstå en modpartsrisiko, hvor en af parterne ikke kan opfylde sine forpligtelser.
Derfor tillægges der i swappen en riskopræmie, som kompenserer for denne kreditrisiko. For
at kunne producere en risiko-fri rentekurve, må der derfor justeres for kreditrisikoen. Ifølge
EIOPA er justeringen et fast fradrag (CR) på tværs af de forskellige udløb, og som de fore-
slår skal sættes til 10 bp. EIOPA pointerer, at inden dette implementeres i Solvens II, må
der laves en mere dybdegående analyse for at kunne fastsætte en korrekt justering, da de
10 basis point (bp). er udledt ud fra en relativ kort periode. Justeringen sker ved at justere
de rå swaprenter ved at foretage en parallelforskydning på det rådata11

Udviklingen i swaprenterne ses på figur 3.1, hvor der er taget højde for kreditrisikoen. Her
ses det, at de nuværende renter er på det laveste niveau i hele indsamlingsperioden, mens
de toppede i 2008 (ca. 1250 dage efter d. 14/10/04). I gennemsnit ser swaprentekurven ud
til at være en opadgående kurve. I 2008 er de korte renter dog større end de lange, hvorfor
kurven her er nedadgående.

11[40] The Financial Supervisory Authority of Norway (2010) s.10
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Figur 3.1: Udviklingen i swaprenterne for hele indsamlingsperioden.

For at kunne kalibrere parametrene i de forskellige modeller, med undtagelse af Smith-
Wilson, må swaprenterne transformeres til nulkuponrenter. Dette gøres vha. bootstrapping.
Bootstrapping teknikken betyder, at swaprenterne fortolkes som kuponrenter på en række
stående obligationer, som sælges til pari (kurs 100) og med løbetid og tenor svarende til
swapkontrakten. Da den 1-årige renteswap kun har en betaling, må dennes swaprente defi-
nitorisk være lig med den 1-årige nulkuponrente R(1) = s1. De resterende løbetider findes
ud fra:

1 =
t−1∑
i=1

st
m

eR(i)i
+

1 + st
m

eR(t)t
(3.3)

hvor der her er brugt kontinuert rentesregning. Da det fastforrentede ben har årlige rente-
betalinger bliver m = 360

360
= 1 og derved kan den trinvise bestemmelse af nulkuponrenter

findes ud fra:

1 =
t−1∑
i=1

st
eR(i)i

+
1 + st
eR(t)t

(3.4)
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Figur 3.2: Grafen til venstre viser de bootstrappede nulkuponrenter som funktion af løbetiden. Grafen
til højre viser volatiliteten, målt i standard afvigelse, som funktionen af løbetiden

Den gennemsnitlige rentestruktur er stigende indtil den 20-årige løbetid, hvorefter den
er svagt aftagende for længere udløb. Rentestrukturen den 14. oktober 2014 er tilsvarende
stigende indtil det 20. udløb, herefter den er den svagt stigende. Kurven for den dag, er
desuden næsten 200 bp. lavere end den gennemsnitlige kurve, hvilket indikerer, det lave ren-
teniveau vi har i øjeblikket. Grafen til højre i figur 3.2 viser de implicitte renters volatilitet
målt i standard afvigelse. Som forventet er volatiliteten høj for de korte renter og lav for
de lange renter. Volatilitetskurven er strengt faldende til den 15. løbetid, hvorefter den er
stabil indtil 30 for herefter svagt at falde igen.
Fra tabel 3.1 ses en meget stærk afhængighed både over tid, men også på tværs af lø-

Udløb Min Mean Max Std.dev. ρ(1) ρ(60) corr(5Y) corr(10Y)

1 0,07 2,00 5,36 1,49 1,000 0,939 0,952 0,900
5 0,32 2,54 4,98 1,22 0,999 0,920 1,000 0,988
10 0,98 3,12 4,87 0,99 0,998 0,901 0,988 1,000
15 1,38 3,44 4,91 0,89 0,998 0,890 0,971 0,996
20 1,58 3,53 4,94 0,87 0,998 0,887 0,961 0,989
25 1,67 3,51 4,93 0,86 0,998 0,885 0,958 0,981
30 1,70 3,45 4,89 0,86 0,998 0,883 0,952 0,969
40 1,73 3,38 4,81 0,82 0,998 0,875 0,929 0,934
50 1,75 3,35 4,78 0,78 0,997 0,868 0,909 0,910

Tabel 3.1: Statistik for udvalgte nulkuponrenter

betiderne for nulkuponrenterne. De to sidste søjler viser en meget høj korrelation med to
udvalgte nulkuponrenter, den 5-årige og den 10-årige. Den høje korrelation indikerer, at
renteændringer i høj grad følges ad på tværs af løbetiderne. Tilsvarende er der en meget
høj autokorrelation, som indikerer, at renteniveauet for den enkelte nulkuponrente afhænger
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af renteniveuet den foregående dag. Det bemærkes, at autokorrelation er størst for de lave
løbetider og lavere for de høje.

4 Parametre kalibrering

For at kunne foretage ekstrapoleringen og derved sammenligne de fem modeller må de kali-
breres til de bootstrappede nulkuponrenter. Da alle input i Smith-Wilson metoden er fastsat
på forhånd af EIOPA, er der ikke behov for at kalibrere parametrene i denne model. De re-
sterende fire modeller kalibreres til at fitte den likvide del af rentekurven dvs for løbetiderne
1-20 år. Inden for rentestrukturmodeller er de mest benyttede metoder til kalibrering: tvær-
snits estimation og tidsserie estimation. For tværsnits estimation, estimeres parametrene
ved, at de forskellige løbetider vurderes på et bestemt tidspunkt. For tidsserie estimation
derimod er det løbetiden, der holdes fast, og så er det udviklingen, der vurderes. På grund
af den stærke afhængighed i både udviklingen og på tværs af løbetiderne, er de to metoder
meget relevante for netop dette datasæt. Jeg har dog valgt at benytte mig af tværsnits
estimation til selve kalibreringen til markedet, men i Vasicek modellens tilfælde vil der også
blive brugt tidsserie estimation. For alle fire modeller benyttes mindste kvadraters metode
(LS) til at bestemme parametrene, hvor summen af de kvadrede residualer (RSS) minimeres.

Som beskrevet tidligere er der valgt at se på de dynamiske Nelson-Siegel modeller og derfor
estimeres b0t, b1t, b2t og b3t på hvert tidspunkt i datasættet, hvilket giver 2608 parametre-
sæt. Diebold og Li [15] finder, at der en høj korrelation mellem de forklarende variable i
Nelson-Siegel modellen, hvilket kan lede til upræcise estimater. Dette kan løses ved at gø-
re henfaldssatsen λ til en prædefineret konstant. På den måde bliver det non-lineære least
square (NLS) problem til ordinary least sqaures (OLS), som ikke på samme måde som NLS
er afhængig af de initiale værdier for parametrene. I baglyset heraf benytter jeg Diamond og
Li’s fremgangsmetode ved først at fastsætte henfaldssatsen og herefter bestemme faktorernes
ladninger ved mindste kvadraters metode (OLS)

min
λ1,λ2

20∑
i=1

(Rm(i)−R(i))2) (4.1)

Den henfaldssats i NS4, som minimerer den samlede sum af kvadrerede fejl for alle løbetider
og alle dage i indsamlingsperioden, er estimeret til λ = 0,475. Derved kan estimationspro-
blemet ses som følgende lineære system12:

Rm
t (τ) = H · βt + εt (4.2)

12[30] Manfred G., Grosse S. & Schuman E. (2010)
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hvor

H =


1 1−e−λτ1

λτ1
1−e−λτ1
λτ1

− e−λτ1
...

...
...

1 1−e−λτn
λτn

1−e−λτn
λτn

− e−λτn

 , βt =

β0t

β1t

β2t

 (4.3)

Derved fås n ligninger, hvorfra de tre parametre kan findes. Parameteren β0t må være strengt
større end nul, da det asymptotiske renteniveau, hverken teoretisk eller praktisk, kan være
mindre end nul. Henfaldssatsen må tilsvarende være strengt større end nul, da vi ellers har
en rentekurve, som aldrig henfalder mod det asymptotiske niveau. De estimerede parametre
kan ses i tabel 4.1, hvor der både er vist de gennemsnitlige estimater, samt estimaterne på
den sidste dato i datasættet. Svensson modellens parametre findes på samme måde som

Parametre Middelværdi 14. okt 2014

β0 3,98 2,40
β1 -2,05 -1,22
β2 -2,16 -5,80
RSS 1,65e-06 1,48e-05

Tabel 4.1: NS4, estimerede parametre, λ = 0,475

NS4, dog tilføjes en ekstra søjle i matricen H med ladningen for paramteren β3t. De lambda
værdier, der minimerer den samlede sum af kvadrede fejl for alle løbetider og alle dage i
indsamlingsperioden, er estimeret til λ1 = 0,407 og λ2 = 0,477. De estimerede parametre i
NS6 kan aflæses i tabel 4.2.

Parametre Middelværdi 14. okt 2014

β0 3,96 2,45
β1 -1,80 -1,99
β2 1,98 5,95
β3 -4,28 1,75
RSS 1,32e-06 1,78e-06

Tabel 4.2: NS6, estimerede parametre, λ1 = 0,407, λ2 = 0,477

Svensson modellen fitter derfor den likvide rentekurve en anelse bedre end Nelson-Siegel.
De asymptotiske renteniveauer i henholdsvis NS4 og NS6 er næste identiske.

Selvom der i denne afhandling fokuseres på den ekstrapolerede rentekurve, er det stadig
vigtigt, at modellerne fitter den likvide del af rentekurven, og kan udvise de samme tenden-
ser (opadgående, nedadgående, puklet etc.), som markedet udviser. Derfor er der i figur 4.1
vist tre rentekurver på forskellige tidspunkter i datasættet, hvoraf den ene er den gennem-
snitlige rentekurve.

30



5 10 15 20

2.
0

2.
5

3.
0

3.
5

Udløb (år)

R
en

te
 (%

)

5 10 15 20

0.
0

0.
5

1.
0

1.
5

Udløb (år)

R
en

te
 (%

)

5 10 15 20

4.
8

4.
9

5.
0

5.
1

Udløb (år)

R
en

te
 (%

)

Figur 4.1: Fra venstre ses først den gennemsnitlige rentekurve. Den midterste er rentekurven d.
14. okt 2014, og grafen længst ude til højre er nulkuponrentekurven d. 24. juni 2008. Den stiplede
linje er de observerede nulkuponrenter, mens den blå linje er den fittede NS4, og den røde er den
fittede NS6.

Det er klart, at hvis modellerne fittede perfekt, ville linjerne præcis ligge på den observe-
rede kurve, og de fittede kurver ville derfor ikke give anledning til arbitrage mulighed. Den
gennemsnitlige rentekurve er, som forventet, en opadgående konkav kurve. Rentekurven d.
14. oktober 2014 udviser tilsvarende en opadgående tendens, som både NS4 og NS6 fanger.
Den 24. juni 2008 er rentekurven nedadgående med en pukkel omkring den 15. løbetid, som
ingen af de to Nelson-Siegel modeller opfanger. Lambda-værdierne kan udover at tolkes som
henfaldssatser også tolkes som de løbetider, hvor mellemlangsigts leddene har lokalt mini-
mum eller maksimum.13 Med så lave estimater for lambda-værdierne, er det klart, at der
ikke er nogle af Nelson-Siegel modellerne, der fanger puklen omkring det 15-årige punkt.
Ligesom for Nelson-Siegel modelleerne eksisterer der mange forskellige metoder til kalibre-
ringen af parametrene i Vasicek modellen. Der er her valgt at benytte Brigo og Mercurios
[10] fremgangsmåde. De foreslår, at volatilitets parameteren σ estimeres ved tidsserie esti-
mation, og de resterende tre parametre a, θ og λ findes ved kalibrering til markedets priser
(her markedets nulkuponrenter). Dette kan lade sig gøre, da historisk data er indsamlet un-
der det virkelige mål (P-målet), og derfor benyttes P-dynamikken ved tidsserie estimation,
dvs. ligning 2.19. Priser på instrumenter er derimod beregnet gennem forventninger under
det risiko-neutrale sandsynlighedsmål (Q-målet), og når parametre derfor kalibreres til pri-
ser, benyttes Q-dynamikken, ligning 2.20. Da σ er ens under begge dynamikker, kan denne
parameter derfor estimeres på baggrund af historiske data gennem en maksimum likelihood
estimator, og herefter kan de andre parametre kalibreres til markedspriser. Alternativt kan

13[14] De Pooter M. (2007)
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den estimerede volatilitets parameter benyttes som initialt gæt i kalibreringen. Det er klart,
at når prisen på markedsrisiko er nul (λ = 0), så er P-dynamikken og Q-dynamikken iden-
tiske, da det er den eneste, der adskiller de to dynamikker.
Da de øjeblikkelige spotrenter ikke direkte kan observeres i markedet, bruges der derfor ofte
3M EURIBOR som en approksimation for den korte rente, da fx. overnight lån er påvirket af
faktorer, som rentestrukturmodeller ikke opfanger. EURIBOR er baseret på et gennemsnit
af den rente europæiske banker låner til af hinanden. Indsamlingsperioden for de 3 måneders
EURIBOR er den samme som for swaprenterne med dagligt interval mellem renterne. For
at kunne kalibrere volatiliteten må en maksimum likelihood estimator derfor udledes. Den
diskret samplede løsning til den stokastiske differentialligning 2.19 er givet ved

ri+1 = rie
−aδ + θ(1− e−aδ) + σ

√
1− e−2aδ

2a
N0,1 (4.4)

og den betingede tæthedsfunktion kan herfra let udledes ved at kombinere simulationslig-
ningen ovenfor med tæthedsfunktionen for normalfordelingen:

P (N0,1=x) =
1√
2π
e−

1
2
x2 (4.5)

Ligningen for den betingede tæthedsfunktion af en observation ri+1 givet den tidligere ob-
servation ri med δ som tidssteppet imellem dem er givet ved:

f(ri+1 | ri; θ,a,σ̂) =
1√
2πσ̂

exp

[
− (ri − ri−1e

−aδ − θ(1− e−aδ))2

2σ̂2

]
(4.6)

hvor

σ̂ = σ2 1− e−2aδ

2a

Log-likelihoodfunktionen af et sæt EURIBOR observationer r0,r1,...,rn kan udledes fra den
betingede tæthedsfunktion

L(θ,a,σ̂) =
n∑
i=1

ln f(riri−1; θ,a,σ̂)

= −n
2

ln(2π)− n ln(σ̂)− 1

2σ̂2

n∑
i=1

[
ri − ri−1e

−aδ − θ(1− e−aδ)
]2

(4.7)

Maksimum af log-likelihood funktionen kan findes, der hvor de partielle afledte er nul, fx
∂L(θ,a,σ̂)

∂θ
= 0, hvilket efter lidt omrokering leder til følgende lukkede formler for parametrene:

θ =
RyRxx −RxRxy

n(RxxRxy)− (R2
x −RxRy)

(4.8)
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a = −1

δ

(
Rxy + a(na−Rx −Ry)

Rxx + a(na− 2Rx)

)
(4.9)

σ̂2 =
1

n
ln
[
Ryy − 2αRxy + α2Rxx − 2θ(1− α)(Ry − αRx) + nθ2(1− α)2

]
(4.10)

hvor

Rx =
n∑
i=1

ri−1 Ry =
n∑
i=1

ri Rxx =
n∑
i=1

r2
i−1 Ryy =

n∑
i=1

r2
i Rxy =

n∑
i=1

ri−1ri

og

σ2 = σ̂2 2a

1− α2
, α = e−aδ

Som er identisk med de lukkede formler Brigo og Mercurio finder. De udledte formler leder
til parameterestimaterne: a = −0,00023, θ = 5,404 og σ = 0,0124, hvor der er benyttet
tidsstepintervallet δ = 1, da der er benyttet daglige EURIBOR satser. Af de estimerede
parametre er det kun volatiliteten, der benyttes.
Nu kan de resterende parametre estimeres ved at minimere summen af de kvadrerede resi-
dualer.

min
a,θ,λ

20∑
i=1

(Rm(i)−R(i))2) (4.11)

Ligesom Nelson-Siegel giver estimationen et parametresæt på 2608. Ifølge Vasicek model-
lens antagelser burde tidsserien af parametrene være konstante, men ud fra figur 4.2 ses at
parametrene langt fra udviser parameter stabilitet. Den estimerede σ vil også ændre sig,
hvis der blev benyttet en anden indsamlingsperiode og er derfor også forbundet med en vis
usikkerhed. Da denne afhandling handler om den nuværende rentekurve fremfor prisfastsæt-
telse af markedsinstrumenter, fokuseres på tværsnits estimation for bedre at kunne beskrive
den likvide del samt udviklingen af de lange renter.
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Figur 4.2: Vasicek modellens parametres udviking.
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Som den initiale spotrente r(0) er 3M EURIBOR benyttet, alternativt kunne den også
være estimeret. De tre estimerede parametre kan ses i tabel 4.3, hvor der ligesom Nelson-
Siegel modellerne er vist de gennemsnitlige estimater samt estimaterne d. 14. okt 2014. Den

Parametre Middelværdi 14. okt 2014

a 0,119 0,069
θ 4,699 3,327
λ 0,00415 0,00043
RSS 0,302 0,533

Tabel 4.3: Vasicek modellens estimerede parametre, hvor der er benyttet at σ = 0,0124, og for den
14/10/2014 er r(0) = 0,084 og for gennemsnittet er r(0) = 1,906.

langsigtede middelværdi er lavere for den sidste dag i datasættet end den gennemsnitlige,
hvilket også er forventet pga. det nuværende lave renteniveau. Den gennemsnitlige mean-
reversion parameter er også væsentlig højere end mean-reversion paramteren den sidste dag
i indsamlingsperioden. Yderligere er den gennemsnitlige pris på markedsrisiko også større,
hvilket kan skyldes, at finanskrisen er inkluderet i gennemsnittet. Summen af de kvadrerede
residualer er langt højere ved Vasicek modellen end ved Nelson-Siegel modellerne. Da Vasicek
modellen er en ligevægtsmodel, fitter modellen ikke de observerede rentekurver særligt godt,
og ud fra figur 4.3 ses, at modellen også producerer begrænset rentekurveformer.
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Figur 4.3: Fra venstre ses først den gennemsnitlige rentekurve, den midterste er rentekurven d.
14.okt 2014, og grafen længst ude til højre er nulkuponrentekurven d. 24. juni 2008. Den stiplede
linje er de observerede nulkuponrenter og den blå er Vasicek modellens rentekurve

I Hull-White modellen er det kun parametrene a, σ, og λ, der skal estimeres. Da Vasicek
modellen og Hull-White modellen har samme rentedynamik benyttes de kalibrede parametre
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fra Vasicek modellen. Alternativt kan parametrene estimeres ud fra forskellige rentederivater,
som fx. caps. Ulempen ved kalibrering til disse er, at man risikerer at estimere en negativ
mean-reversion værdi14, og derved bliver a mean-divergerende, ligesom det var tilfældet med
maksimum likelihood estimatatet i Vasicek modellen.
Som det ses på figur 4.4, fitter Hull-White modellen perfekt den nuværende rentekurve,
hvilket netop er en af Hull-White modellen attraktive egenskaber.
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Figur 4.4: Hull-White modellen d. 14/10/2014

Som opsummering på de kalibrerede parametre kan det konkluderes, at Smith-Wilson og
Hull-White fitter markedets likvide del af rentekurve perfekt på grund af deres konstruktion.
Hernæst kommer Nelson-Siegel modellerne og til slut kommer Vasicek modellen, der fitter
rentekurven dårligst.

5 Ekstrapolering af rentekurven

Med undtagelse af Smith-Wilson, som har en indgroet ekstrapolation i metoden, er rentekur-
ven kun behandlet indtil tidspunkt T , hvor alle punkter op til dette punkt kan observeres
og er likvide. Dette punkt bliver i EIOPA også kaldt Last Liquid Point (LLP). Jeg vil i
de næste to afsnit beskrive, hvordan rentekurven kan ekstrapoleres efter LLP til et punkt
S > T . I EIOPA skal rentekurven ekstrapoleres helt ud til et 135-årigt punkt.15

5.1 Simpel ekstrapolation

Ekstrapolation er en teknik, der bygger på en forlængelse af historiske eller nuværende trends
ind i fremtiden. Der er altså tale om en udvidelse af de observerede data. Da der arbejdes
uden for det observerede, er ekstrapolation underlagt større usikkerhed end interpolation,

14[10] Brigo & Mercurio (2006) s. 134
15[12] QIS5 Technical Specification (2010)
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hvor der estimeres mellem de observerede data. I litteraturen findes der fire simple ekstra-
polationsteknikker, som hver producerer ekstrapolation af rentekurven mod et langsigtet
niveau efter T år.16

Konstant ekstrapolation: Her antages det, at den sidste observerede rente vil være kon-
stant efter udløb T :

R(0,S) = R(0,T ), S > T

Lineær ekstrapolation: Denne teknik antager, at renten efter udløb T vil følge en første
ordens lineær ligning:

R(0,S) = a+ b · S, S > T

Eksponentiel ekstrapolation: Her ekstrapoleres rente kurven ved hjælp af en eksponentiel
funktion

R(0,S) = a · eb·S, S > T

Potens ekstrapolation: Her antages det, at renten følger en potens funktion efter det
sidste observerbare punkt.

R(0,S) = a+ Sb, S > T

Parametrene a og b estimeres på baggrund af de observerede punkter, således at ekstrapo-
lationen bliver konsistens med de historiske trends. De fire ekstrapolationsteknikker kan ses
på nedenstående figur.
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Figur 5.1: Egen tilvirkning: tænkt eksempel med samme værdier for a og b.

Den simpleste teknik af ovenstående, er den, som antager flad rentestruktur efter den
sidst observerede rente. Denne teknik er ikke i overensstemmelse med de krav, EIOPA har til
ekstrapolationen. For det første vil de ekstrapolerede renter være langt fra de faktiske renter,
og derved ikke være markedskonsistente. For det andet vil teknikken give stor variation i

16[32] Michael Patrick Thomas (2008)
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ekstrapolationen, da en ændring i det sidste likvide punkt R(0,T ) vil ændre de ekstrapole-
rede renter for alle løbetider, hvilket vil skabe høj volatilitet for de lange renter. Derudover
konkluderer Michael Patrick Thomas i sin artikel "Long term extrapolation and hedging of
the South African yield curve", at de simple ekstrapolationsteknikker øger den langsigtede
renterisiko, mens mere avancerede ekstrapolationsteknikker sænker risikoen. I det efterføl-
gende vil der derfor ses på mere avancerede ekstrapolationsteknikker, hvor ekstrapolationen
tager udgangspunkt i de allerede beskrevede rentekurvemodeller.

5.2 Avanceret ekstrapolation

I de mere avancerede ekstrapolationsmetoder er det forwardrenterne, der er selve bygge-
klodserne, og nulkuponrenter kan udledes som et ligevægtet gennemsnit af forwardrenterne:

R(0,S) =
1

S

∫ S

0

f(0,u)du (5.1)

I praksis erstattes de infinitesimale forwardrenter med en-periode forwardrenterne f(t−1,t)

og i den situation bliver integralet erstattet med summen
∑S

i=1 f(i− 1,i). Har man likvide
swaprenter i rentekurven op til T < S kan ligning 5.1 udvides til:

R(0,S) =
1

S

(∫ T

0

f(0,u)du) +

∫ S

T

f(T,u)du)

)
=

1

S

(
T ·R(0,T ) +

∫ S

T

f(T,u)du)

)
(5.2)

Ligning 5.2 vil være udgangspunktet for ekstrapolationen. Det bemærkes, at den ekstrapo-
lerede rentekurve afhænger af det sidste likvide punkt på rentekurven T og den tilhørende
nulkuponrente. Denne ekstrapolation sikrer, at rentekurven bliver kontinuert efter LLP. For
alle modellerne, med undtagelse af Smith-Wilson, vil denne ekstrapolationsmetode blive
brugt, da ekstrapolationen er indbygget i Smith-Wilson
Jeg vil i de følgende tre afsnit se på ekstrapolering med de forskellige rentestrukturmodeller.
Dette vil munde ud i en sammenligning af modellerne, hvor modellernes evne til at opfylde
kravet om reducering af volatiliteten i den lange ende vil blive vurderet samt hvor mar-
kedskonsistente modellerne er. For at vurdere deres evne til at producere lave spreads til
markedet benyttes markedets swaprenter med løbetiderne fra 20-50 år, dvs. dem der falder
efter LLP.

5.2.1 Smith-Wilson metoden

Når rentekurven i Smith-Wilson metoden skal ekstrapoleres, benyttes den fundne ξ fra
ligning 2.13 og dernæst kan diskonteringsfaktorerne for løbetider s > T bestemmes ved
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Smith-Wilson prisfunktionen:

P (s) = e−UFR·s +
I∑
i=1

ξiKi(s) (5.3)

Som udgangspunkt sættes konvergenshastigheden α til 0,1%, men da EIOPA har den yderli-
gere bibetingelse om konvergens 40 år efter LLP (for EUR), vil dette ikke altid være opfyldt
med så lav værdi for α. Derfor må Smith-Wilson ekstrapolationen inkludere en iterativ
procedure, der forøger α med 0,01% indtil konvergens opnås. Konvergens er ifølge EIOPA
defineret således, at forwardrenten i det 60-årige punkt (LLP+40) maksimalt har en afvi-
gelse på ± 3 bp. fra de 4,2%.17.
Ekstrapolationen er foretaget i R, og koden kan ses i appendix B. Som tidligere nævnt kan
rådata benyttes som input til modellen. Derfor er der benyttet de par swaprenter, som blev
beskrevet i data kapitlet, og cashflowet for disse fås nemt ud fra det fastforrentede ben.
Den iterative procedure ender med en konvergenshastighed på 3,65%, og den producerede
forwardrentekurve samt spotrentekurve kan ses på figur 5.2. For at forwardrentekurven kan
nå den ultimative forwardrente på det 60-årige punkt, ses spotrentekurven at bevæge sig
over de observerede swaprenter i markedet. Forwardrentekurvens puklet form i den likvide
del af kurven, skyldes at Smith-Wilson metoden sikrer præcist fit i denne del af kurven,
og derfor vil forwardkurven i denne model være mere puklet sammenlignet med de andre
modellers forwardrentekurver. Scanrate foreslår i forlængelse heraf at indføre en integral del
a la den i ligning 5.1 i Smith-Wilson implementering for at forbedre glatheden i forwar-
drentekurven. Spotrentekurven har et lille knæk ved det 20-årige punkt pga. overgangen fra
markedsdata til den teoretiske ekstrapolerede del af rentekurven. På grund af det nuværende
lave renteniveau og den lave konvergenshastighed, ses spotrentekurven ikke at nå den ulti-
mative forwardrente før det 135 årige punkt. Der er ingen tvivl om, at den ekstrapolerede
del af rentekurven er meget styret af de eksogene variable: UFR, α, konvergensperioden og
LLP, og denne del af kurven må derfor, alt andet lige, være betinget af modelrisiko. Ved at
sætte den initiale konvergenshastighed højere end 0,1% vil UFR blive nået langt tidligere
end det 60-årige punkt. Derved vil markedsdata tidligere blive erstattet af konstruerede
data, og modelrisikoen vil stige yderligere. En stigning i konvergensperioden vil modsat en
stigning af α sænke modelrisikoen og være mere konsistens med markedsdata, da effekten
af UFR vil have mindre indflydelse på rentekurven. Tilsvarende vil en stigning i det sidste
likvide punkt fra 20 til for eksempel 30 give mere vægt til markedsdata og mindre vægt til
de konstruerede data og derved vil modelrisikoen falde. Per konstruktion er den lange ende
af rentekurven ikke volatil, hvilket giver en stabil rentekurve til diskontering.

17[12] QIS5 Technical Specification (2010)
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Figur 5.2: Smith-Wilson metodens ekstrapolation ud fra observerede swaprenter d. 14. oktober 2014

5.2.2 Nelson-Siegel modeller

Nelson-Siegel modellerne NS4 og NS6 ekstrapoleres ved at benytte de parametriske udtryk
for forwardrenterne (ligning 2.14 og 2.17) for løbetider s > T . Hernæst ekstrapoleres ren-
tekurven ved at bruge ligning 5.2. De ekstrapolerede spotrentekurver kan ses på figur 5.3,
hvor referencerenten R(0,T ) er det 20-årige punkt fra de bootstrappede nulkuponrenter.

De to rentekurver er næsten identiske med næsten samme langsigtede niveau for rentekur-
ven og konvergenshastighed. Det skyldes, at de to modellers parametre er blevet estimeret
ud fra løbetiderne 1-20 år. Svensson modellen er med sit ekstra led tilpasset til at fitte
rentekurven for de lange løbetider, men modellen når ikke at komme til sin ret med så lave
løbetider, den er blevet estimeret ud fra. Som konsekvens af det ekstra led bliver den ulti-
mative forwardrente en anelse større end den estimeret i NS4. Derfor er NS4 bedre til at
producere ekstrapolerede rentekurver med et mindre spread til de observerede swaprenter
med løbetider 20-50 år. For den likvide del af rentekurven så jeg i forrige afsnit, at de næsten
fittede lige perfekt. Ulempen ved Nelson-Siegel modellerne er, at de er meget volatile, da
hver gang, der sker en ændring i swaprenterne, vil ekstrapolationen blive påvirket af dette.
Især en ændring i det sidste likvide punkt vil skabe en stor forskydning i det ultimative
niveau. På figuren ses NS4 med 1 dags lag, dvs. for den 13. oktober 2014, hvilket giver en
spotrente i det 135-årige punkt der er næsten 8 bp over spotrenten fra den 14. oktober.
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Figur 5.3: Nelson-Siegel modellernes ekstrapolation

5.2.3 Kortrente modeller

Med undtagelse af Svennson modellen er der ingen af de andre modeller, der tager højde
for eksistensen af konveksitetseffekten. Denne effekt bevirker, som nævnt indledningsvis,
at renter ikke altid konvergerer monotont mod det ultimative renteniveau, men kan udvi-
se pukkel-form eller inverteret form. Både Vasciek modellen og Hull-White modellen tager
højde for eksistensen af en konveksitetseffekt, hvilket taler for at benytte en mere formel
rentestruktur model til ekstrapolation.

Vasicek modellen ekstrapoleres på en lidt anden måde end Nelson-Siegel modellerne, men
som i sidste ende viser sig at være identisk med ligning 5.2. Det er nemlig muligt i Vasicek
modellen at udtrykke afhængigheden for to renter med forskellige udløb. Hvis det sidste
likvide punkt stadig er T , og man ønsker at udvide rentekurven til S > T , findes først
udtrykket for R(t,S) ud fra den affine models nulkuponrentestruktur, og givet at R(t,T ) er
på kurven, kan man dernæst isolere den korte rente r(t) i R(t,T ), hvor udtrykket til slut
indsættes i R(t,S).18 For Vasicek modellens tilfælde fås den isolerede kortrente på tidspunkt
t:

r(t) =
r(t,T )

b(τ)
− r̄

b(τ)
+ r̄ − σ2

4a
τb(τ) (5.4)

18[6] Balter, Pelsser & Schotman (2014)
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og nulkuponrenten for udløb større end LLP, hvor m = S − t fås til:

R(t,S) = r̄ + (r(t)− r̄)b(m) +
σ2

4a
m(
¯
m)2 (5.5)

Indsættes ligning 5.4 i ovenstående, fås den ekstrapolerede rentekurve

R(t,S) = r̄ + b(m) ·
(
R(t,T )

b(τ)
− r̄

b(τ)
+ r̄ − σ2

4a
τb(τ)

)
− b(m)r̄ +

σ2

4a
m(
¯
m)2

= r̄ +
b(m)

b(τ)

(
R(t,T )− r̄

)
+
σ2

4a
b(m)

(
mb(m)− τb(τ)

)
Da det er den nuværende rentekurve, der skal ekstrapoleres, dvs. t = 0, kan ovenstående
ligning omskrives til

R(0,S) =
b(S)

b(T )
R(0,T ) +

(
1− b(S)

b(T )

)
r̄ + C(S) (5.6)

hvor
C(S) =

σ2

4a
b(S)(Sb(S)− Tb(T ))

Ved først at bestemme forwardrentekurven og derefter beregne den udvidede rentekurve
ved hjælp af 5.6 blive resultatet det samme så længe, at R(0,T ) er eneste input i ekstra-
polationen. I forhold til nulkuponrenterne, givet ved ligning 2.26, er de udvidede renter et
vægtet gennemsnit af r̄ og den sidste likvide rente i stedet for tilstandsvariablen. Konver-
genshastigheden mod r̄ er her målt som den relative volatilitet b(S)

b(T )
. Konvergenshastigheden

er en aftagende funktion, som starter i 1 når S = T og dernæst går mod nul for S → ∞.
Konveksitetsjusteringen, som er det sidste led i 5.6, er her positiv. Generelt er de lange
renter negativt eksponeret overfor konveksitet, men det positive led fås, da renten R(0,T )

og r̄ begge er negativt eksponeret overfor konveksiteten, og konveksiteten i 5.6 er målt re-
lativt til dem. Jf. ligning 5.6 består ekstrapolationen for Vasicek modellen af tre led. Det
første led definerer den ekstrapolerede rentes afhængighed af den sidste likvide rente, som
ekstrapolationen tager udgangspunkt i, og er udelukkende en funktion af mean-reversion
parameteren a. Det andet led definerer effekten af den ultimative rente. Det tredje led er
den relative konveksitet og tilføjer positivitet til de ekstrapolerede renter. Per konstruktion
er konveksiteten nul når S = T , da konveksiteten er relativt til den sidste likvide rente
R(0,T ). De tre led som funktion af løbetider større end LLP kan ses ved nedenstående graf.
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Figur 5.4: Led i Vasicek ekstrapolationen

Pr. konstruktion er vægten af det første led lig med 1, når S = LLP og derfor starter
det 1. led i den sidste likvide rente, og er herefter en aftagende funktion. Dermed falder
afhængigheden af den sidste likvide rente, når løbetiden stiger. Omvendt er effekten af r̄
nul, når S = LLP , og er herefter en stigende funktion. Effekten af det langsigtede niveau
for rentekurven overtager derfor effekten af den sidste likvide rente, når s vokser. Den rela-
tive konveksitetseffekt er strengt stigende til det 40-årige punkt, hvorefter kurven er svagt
aftagende. Konveksitetseffekten ses derfor at aftage inden for det 135-årige punkt, hvilket
skyldes den meget høje estimerede konvergenshastighed. For meget små værdier af a ville
man observere det modsatte, hvor en stor konveksitetseffekt ville skubbe renterne opad.19

Ekstrapolation af rentekurven med Hull-White modellen kan ikke gøres på samme måde som
for Vasicek. For Hull-White modellen kan det nemlig vises, at den likvide del af nulkuponren-
tekurven på tidspunkt t = 0 fuldstændigt matcher markedet på grund af den tidsafhængige
θ, som sikrer ingen arbitrage mulighed. På tidspunkt t = 0 bliver A-funktionen reduceret
til:

A(0,T ) = ln(PM(0,T )) +B(0,T )r(0)

da P (0,0) = 1 og fM(0,0) = r(0), og derved bliver prisen på en nulkuponobligation identisk
med markedets:

P (0,T ) = exp(A(0,T )−B(0,T )r(0))

= exp(ln(PM(0,T )) +B(0,T )r(0)−B(0,T )r(0))

= PM(0,T )

19[5] Balter, Pelsser & Schotman (2013)
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og tilsvarende for nulkuponrentekurven:

R(0,T ) = b(T )(r(0)− r(0))− 1

T
ln(PM(0,T )) = RM(0,T )

hvor RM(0,T ) er markedets nulkuponrente. Derved fås et udtryk for rentestrukturen, hvor to
renters afhængighed ikke kan udtrykkes, da rentestrukturen for den likvide del ikke afhænger
af spotrenten. Når rentekurven derfor skal ekstrapoleres med Hull-White modellen, benyttes
ligning 5.2 sammen med den infintisimale forwardrentekurve for Hull-White 2.35, som på
tidspunkt T til tidspunkt S er givet ved:

f(T,S) = e−a(S−T )
(
r(T )− fM(0,T )

)
+ fM(0,S) +

σ2

2a2
Z(S)

hvilket leder til følgende udtryk for ekstrapolation af nulkuponrenten:

R(0,S) =
1

S

(
T ·R(0,T ) +

∫ S

T

e−a(u−T )
(
r(T )− fM(0,T )

)
+ fM(0,u) +

σ2

2a2
Z(u)du)

)
(5.7)

Modsat Vasicek modellens ekstrapolation er effekten af den ultimative forwardrente ens på
alle løbetider, da den er vægtet med 1. Derimod går afhængigheden af den korte rente og
forwardrenten på det sidste likvide punkt mod 0 når løbetiden går mod det 135-årige punkt
da e−a(S−T ) → 0 når S →∞. Det samme gør sig gældende for effekten af spotrenten på det
sidste likvide punkt. De eneste input i Hull-White ekstrapolationen, som ikke er kendt på
tidspunkt 0, er den korte rente på tidspunkt T (r(T )) og markedets forwardrente (fM(0,S)),
da vi som nævnt kun har data op til tidspunkt T . For at finde den korte rente må der simu-
leres en sti på baggrund af Hull-Whites rentedynamik. Der er estimeret 10.000 rentestier,
og gennemsnittet af dem giver en kortrente på tidspunkt T på r(T ) = 2,93%. For forwar-
drenten fM(0,S) må der laves en antagelse, hvor denne anses for at være den ultimative
forwardrente. Den ultimative forwardrente fandt jeg i forrige afsnit til fM(0,∞), og er valgt
til at være lig med den UFR, som fastsættes i EIOPA, nemlig de 4,2%.

Ekstrapolationen med Vasicek modellen og Hull-White modellen kan ses på figur 5.5. For
Hull-White modellen er der valgt at illustrere tre forskellige ekstrapolerede rentekurver, som
kun adskiller sig ved værdien af UFR.
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Figur 5.5: De forskellige modellers ekstrapolation på d.14 oktober 2014

De to modellers rentekurvers konvergenshastighed er identiske, men deres langsigtede
niveau er forskelligt. Som nævnt kan r̄ i Vasicek modellen også fortolkes som den ultimative
forwardrente, og med de estimerede parametre bliver r̄ på d. 14. oktober 2014 3,3%. Denne
ultimative forwardrente er næsten 100 bp. under den ultimative forwardrente i Hull-White
med en UFR lig med den EIOPA har fastsat. Som beskrevet tidligere tager EIOPAs UFR
ikke højde for hverken løbetidspræmien eller konveksitetseffekten i niveauet for den lange
forwardrente. Derfor er rentekurven med Hull-White modellen også ekstrapoleret, hvor der
er benyttet Mulquiney & Millers UFR på 5,5% (4,2% + 1,2%− 0,5%), hvilket alt andet lige
leder til et endnu større spread til de observerede renter i markedet. Ydermere er Hull-White
ekstrapolationen også vist med Vasicek modellens ultimative forwardrente r̄. Her ses det, at
de to modellers rentekurver er næsten identiske i den helt lange ende. Dog ligger Hull-White
ekstrapolationen stadig over Vasicek, selv med samme langsigtede niveau for rentekurven.
Dette skyldes tildels, at effekten for det langsigtede niveau er 1 for Hull-White for alle
løbetider, mens effekten af denne i Vasicek starter i 0 og herefter er stigende. Derudover
er konveksitetsjusteringsleddet i Hull-White modellen væsentligt større omkring det 20-30
årige punkt, hvorefter denne går langt hurtigere mod nul end hos Vasicek efter det 40-årige
punkt, og derved skubbes de ekstrapolerede renter i Hull-White op i den korte ende af
ekstrapolationen.
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Figur 5.6: Den relative konveksitetseffekt i Hull-White og Vasicek modellen

Det kan derfor konkluderes, at når rentekurven udvides med Hull-White modellen, har
valget af den ultimative forwardrente en stor betydning. Ligesom Smith-Wilson metoden
skal denne nemlig fastsættes uden for modellen og kan ikke ligesom i Vasicek estimeres
indenfor modellen.

5.3 Sammenligning og validering

Modellerne vil her blive sammenlignet med henblik på, i hvor høj grad de opfylder de tre
sidste krav til konstruktion af rentekurven, som blev beskrevet indledningsvis. Det første
punkt vurderes ikke her, da dette relaterer sig til interpolationen, hvilket ikke indgår i Sol-
vens II. Dog er dette allerede blevet vurderet i afsnittet om parametre kalibrering.

Da Nelson-Sigel modellerne næsten producerer den samme ekstrapolerede rentekurve, er
der her valgt kun at fokusere på Svensson modellen (NS6). Figur 5.7 viser de ekstrapolerede
rentekurver for den 14. oktober 2014. Alle kurverne ses at opfylde kravene om kontinuitet
og glathed, dog har alle kurverne et lille knæk i overgangen fra den likvide del til den ek-
strapolerede del. Dette skyldes, at ingen af modellerne tager højde for den lokale krumning
på dette punkt, men kun tager niveauet i det 20-årige punkt og gør det kontinuert indtil
det 135-årige punkt.
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Figur 5.7: De forskellige modellers ekstrapolation på d.14 oktober 2014

Svensson modellen bevæger sig ikke langt fra det sidste likvide renteniveau, mens Vasi-
cek modellen bevæger sig væsentligt højere. Dette skyldes tildels den høje estimerede theta
værdi, men også den positive konveksitetsjustering har indflydelse. Smith-Wilson ses at ligge
på et endnu højere niveau for at kunne konvergere mod UFR. Den ekstrapolerede rentekurve
med Hull-White modellen har dog det højeste niveau. Dette skyldes, at modellen ligeledes
skal konvergere mod UFR, men med en konvergenshastighed på 6,9% nås dette niveau langt
hurtigere end Smith-Wilson, som har en konvergenshastighed på 3,6%. Derfor ses det største
knæk ved det 20-årige punkt også hos Hull-White.

Det sidste krav til konstruktionen er som nævnt kun tilknyttet ekstrapolation og omhandler,
at volatiliteten skal være lavere for de lange renter end de korte. I tabel 5.1 ses volatiliten
for udvalgte løbetider for de fem rentestrukturmodeller (hvor NS4 er inkluderet), og for dem
alle ses, at kravet om faldende volatilitet for stigende løbetider er opfyldt. Som forventet

Udløb Smith-Wilson NS4 NS6 Vasicek Hull-White

30 0,008 0,836 0,845 0,794 0,584
50 0,005 0,809 0,827 0,727 0,352
100 0,003 0,791 0,816 0,685 0,176
135 0,002 0,786 0,813 0,681 0,130

Tabel 5.1: Volatiliteten for de fem modeller for den ekstrapolerede del af rentekurven. Volatiliteten
er her målt i standard afvigelse og er beregnet ud fra indsamlingsperioden 2004-2014
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er Nelson-Siegel modellerne mest volatile i den lange ende, hvilket skyldes, at β0t, som de
lange renters niveau afhænger af, er en fri parameter. Der vil derfor være en stor variation
i de ekstrapolerede rentekurver med Nelson-Sigel modellerne på forskellige dage i tiden. Da
Vasicek modellen er en ligevægtsmodel og derfor ikke fitter den aktuelle rentekurve nær så
godt som Nelson-Siegel modellerne, har den en anelse lavere volatilitet i den lange ende.
Smith-Wilson metoden producerer de mest stabile ekstrapolerede rentekurver pga. det fast-
satte ultimative niveau for renten. Da konvergenshastigheden i Smith-Wilson ændres vha.
den iterative procedure, er det klart, at modellen ikke er stabil i tiden, da konvergenshastig-
heden alt afhængigt af det sidste likvide renteniveau vil være stor eller lille for at konvergere
mod UFR. Det samme gør sig gældende for Hull-White, som også producerer relativt stabile
ekstrapolerede rentekurver, men da konvergenshastigheden varierer med tiden, er volatiliten
forskellig fra nul. Blev der i stedet brugt konstante parametre i Vasicek modellen ved fx at
benytte gennemsnits parametrene fra tabel 4.3, er det klart, at det ville resultere i en væ-
sentlig lavere volatilitet, men på bekostning af at fitte den likvide del af rentekurven bedre.
Derudover ville den ekstrapolerede rentekurve ligge langt over de andre modeller med en
ultimativ forwardrente på 4,6% og med en konvergenshastighed på 11,9%, hvilket ville være
inkonsistent med det nuværende marked. Alle modellerne er pga. af deres afhængighed af
den sidste likvide rente ekstremt rentefølsomme, som dog er en afhængighed, der aftager,
når løbetiden stiger.

Ses der på en anden udvidelse af rentekurven end den sidste dag i indsamlingsperioden,
fås nogle helt andre ekstrapolerede rentekurver, som kan ses på figur 5.8. Her er rentekur-
ven udvidet på d. 24. juni 2008, hvor der i forhold til nu, var et højere renteniveau for
den likvide del. Den observerede rentekurve ses at være inverteret med en pukkel omkring
det 18-årige punkt. Som nævnt indledningsvis kan denne form skyldes konveksitetseffekten,
men den inverterede form kan dog også skyldes, at markedet forventer, at den korte rente
vil falde, hvorfor denne type rentekurveform også siges at være en forudsigelse på økonomisk
recession. En forudsigelse, som i denne periode viste sig at være sand.
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Figur 5.8: De forskellige modellers ekstrapolation på d. 24 juni 2008

Svensson modellen ses igen ikke at bevæge sig langt fra den sidste likvide rente og pro-
ducerer en flad rentekurve. Hvor Svensson den 14. oktober 2014 producerede det laveste
spread til de observerede renter, producerer modellen den 24. juni 2008 det største bias.
Hull-White modellen og Smith-Wilson konvergerer, som de skal, mod UFR, som ligesom
på den tidligere graf ikke nås inden for det 135-årige punkt. Da konveksitetseffekten alle-
rede ses at indtræde i den likvide del, bliver Vasicek modellens ultimative forwardrente (r̄)
endnu hårdere korrigeret for denne end i ekstrapolationen d. 14 oktober 2014. Helt præcist
korrigeres der for 33 bp. d. 24. juni 2008 mod kun 2 bp d. 14 oktober 2014:

r̄2008 = θ − λσ

a
− σ2

2a2
= 3,7− 0,33

r̄2014 = θ − λσ

a
− σ2

2a2
= 3,3− 0,016

Den relative konveksitetseffekt er dog langt større her end ved den nuværende ekstrapo-
lation, og med en konvergenshastighed på kun 1,5% er den relative konveksitetseffekt en
stigende funktionen, og kun i den ultra lange ende svagt aftagende. Dette er derfor med til
at skubbe de ekstrapolerede renter en anelse op i Vasicek modellen. Effekten af den ultima-
tive forwardrente ses også først at erstatte effekten af den sidste likvide rente omkring det
120-årige punkt.
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Figur 5.9: Led i Vasicek modellens ekstrapolations d. 24 juni 2008

Den netop beskrevne konveksitetsjustering og løbetidspræmie er der ingen af modellerne,
der korrigerer for i den ultimative forwardrente udover Vasicek modellen, hvilket er en af ho-
vedargumenterne for at benytte denne model til ekstrapolation. Dette kan både Hull-White
modellen og Smith-Wilson dog nemt inkorporere ved at justere den prædefineret UFR, ved
fx. at benytte Mulquiney & Millers UFR på 5,5%, hvor den ultimative forwardrente er kor-
rigeret for løbetidspræmien og konveksitetseffekten.

Figur 5.10 viser Smith-Wilson metodens diskonteringsfunktion, hvis UFR i stedet havde
været 3% d. 24 juni 2008. Heraf fremgår det, at efter det 85-årige punkt bliver diskon-
teringsfaktorerne negative, hvilket er en af Smith-Wilson metodens helt store brister. Som
nævnt vil de negative diskonteringsfaktorer fremkomme, hvis f(0,LLP ) > UFR+α, og med
en UFR på 4,2% vil det derfor være usandsynligt, at denne situation vil indtræffe i den nær-
meste fremtid pga. af det lave renteniveau. Men det indikerer, at UFR med Smith-Wilson
metoden må fastsættes med forsigtighed.
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Figur 5.10: Smith-Wilson metodens diskonteringsfunktion d. 24 juni 2008 med en UFR på 3%

En af Smith-Wilsons metodens andre ulemper er den ujævne forwardrentekurve. På figur
5.11 er forwardrentekurven med Smith-Wilson metoden sammenlignet med forwardrentekur-
ven med Vasicek modellen.
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Figur 5.11: Forwardrentekurven for Vasicek modellen og Smith-Wilson metoden

Her observeres det, at Vasicek modellens forwardrentekurve er langt mere kontinuert end
Smith-Wilson metodens, på trods af at de er produceret ud fra det samme data. Vasicek
modellens forwardrentekurve er dannet ud fra udtrykket i ligning 2.27 og fitter derfor ikke
perfekt markedet. I modellering af rentekurver er der et generelt tradeoff mellem glathed og
hvor præcist kurven fitter. Hvor Smith-Wilson metoden præcist fitter, fitter Vasicek i langt
mindre grad, men derimod producerer Vasicek modellen mere glatte kurver. Et af de vig-
tigste krav for EIOPA i forhold til en god ekstrapolationsmetode er stabilitet og robusthed,
hvilket Vasicek fejler på sammenlignet med Smith-Wilson.

Efter min opfattelse er hovedformålet med implementeringen af Smith-Wilson metoden i
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Solvens II for at forbedre solvensen i L&P sektoren. Og som med en prædefineret UFR
skaber en stabil rentekurve, som derved stabiliserer værdien af sektorens forpligtelser. Jo
højere niveau den ultra lange rente har, desto højere er rentekurven og desto lavere er tilba-
gediskonteringen. Derved vil L&P-selskaberne mærke et cut i deres fremtidige forpligtelser
i forhold til rentekurver med et lavere niveau, da nutidsværdien så bliver lavere. Med de
kalibrerede parametre til den nuværende rentekurve indikerer en UFR på 4,2% dog langt fra
at være konsistent med markedet. Ved at benytte Smith-Wilson metoden eller Hull-White
modellen vil de lave diskonteringsfaktorer kunstigt trykke nutidsværdien af de fremtidige
forpligtelser ned, og det resulterende lave kapitalkrav vil derved ikke nødvendigvis afspejle
den sande renterisiko, men vil derimod forbedre den nuværende solvens i selskaberne. Hvis
markedets renter ikke konvergerer til UFR i løbet af 60 år, er der derfor blevet sat for lidt
kapitalkrav af til at dække pensionsselskabets forpligtelser. Den manglende markedskonsi-
stens i Smith-Wilson vil derfor bare skubbe de nuværende solvensproblemer ud i fremtiden.
Hvis der i stedet blev brugt Nelson-Siegel modellerne, med et langt lavere rentekurveni-
veau på den 14. oktober 2014, ville selskaberne opnå en højere nutidsværdi af de fremtidige
forpligtelser, hvilket ikke ville være at foretrække set fra en regulatorisk synsvinkel. Smith-
Wilson metoden giver altså ikke L&P selskaber troværdige estimater for deres langsigtede
forpligtelser, da de er diskonteret med en rentekurve, som ikke er markedskonsistens, og
derfor giver den ikke en fair værdi for diskonteringsrenten, men metoden forbedrer den re-
gulatoriske solvens.
Vurderes ekstrapolationsmetoderne i forhold til pensionsselskabernes forpligtelser i stedet
på d. 24 juni 2008, fås nogle lidt andre konklusioner. Her ses Svensson modellen nemlig, at
producerer den rentekurve med det højeste niveau, og derved vil modellen under denne pe-
riode bidrage til den laveste nutidsværdi og derved det laveste kapitalkrav. Hvis den faktiske
markedsrente efter 20 år dog ikke følger Svenssons ekstrapolerede renter, har selskaberne
derfor sat for lidt kapital af til at dække deres forpligtelser. Med den viden vi har nu tyder
noget på, at det vil være tilfældet. Så selvom denne model er den mest markedskonsistente af
modellerne, kan selskaberne ved at bruge denne metode dog komme i problemer i en periode
med høje renteniveauer. Hvorimod at Smith-Wilson metoden ses at være skræddersyet til
denne periode, hvilket derfor understreger det politiske bag modellen.

Det kan afslutningsvis konkluderes, at i forhold til EIOPAs krav om stabilitet af rente-
kurven opfylder Smith-Wilson modellen kravet bedst, derimod er modellen inkonsistent
med de nuværende markedsbetingelser. Hull-White modellen opfylder også EIOPAs krav til
en stabil rentekurve, og med en forholdsvis høj konvergenshastighed bidrager den i høje-
re grad til en forbedring i solvensen end Smith-Wilson. Set fra selskabernes synsvinkel vil
Hull-White ekstrapolationsmetoden presse nutidsværdien væsentligt lavere ned og i langt
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mindre grad afspejle den sande renterisko. Nelson-Siegel modellerne er på ingen måde at
foretrække for EIOPA, da den ikke opfylder nogle af EIOPAs krav. De ekstrapolerede rente-
kurver sikrer langt fra stabilitet, og yderligere bidrager modellen til en langt ringere solvens
for forsikringsselskaberne. Vasicek modellen derimod er den eneste, der i UFR inkorporerer
konveksitetseffekten og løbetidsrisikoen, og samtidig tager højde for den relative konvesksi-
tetseffekt, der er for alle de ekstrapolerede renter. Modellen er ikke helt så markedskonsistent,
som Nelson-Siegel som konsekvens af, at det er en ligevægtsmodel, men derfor er modellen
også med til at forbedre solvensen. Afsnittet har, udover at sammenligne de fem ekstrapola-
tionsmetoder, vist nogle af Smith-Wilson metodens helt store ulemper. Udover at metodens
modelrisiko varierer alt efter valget af de eksogene variable, vil modellen i et marked med
højt renteniveau producere negative diskonteringsfaktorer og derudover producerer metoden
ujævne forwardrenterkurver.
Det er tydeligt at værdiansættelsen af de fremtidige forpligtelser har stor betydning for,
hvilken af de fem ekstrapoleringsmetoder, der benyttes. Da garantier tilhører passivsiden af
pensionsselskabernes balance, vil der i den anden del af afhandlingen blive set præcist på,
hvordan ekstrapolationsmetoderne påvirker fair-valuation af pensionsselskabernes garantier.
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Del II - Værdiansættelse af forpligtelser
Når pensionsselskaber skal bestemme deres kapitalkrav, gøres dette ud fra en værdiansæt-
telse af selskabernes aktiver og passiver, og derved giver balancen et billed på selskabets
solvens. Er passivsiden for eksempel større end aktivsiden, kan selskabet ikke leve op til sine
forpligtelser og er derved insolvent, men hvis det omvendte er tilfældet, dvs når aktivsiden
er større end passivsiden er det derimod solvent. Derfor handler det for selskaberne om at
have balance mellem de to. En af de største poster på selskabets aktivside er deres investe-
ringsportefølje, der som minimum skal dække deres fremtidige forpligtelser. De produkter,
selskabet investerer i, er ofte handlebare, og derved er værdien af aktivsiden konstant be-
stemt af markedet. På den anden side af balancen er passivsiden, hvor den største post er
pensionshensættelser, som er det beløb selskabet sætter til side for at kunne overholde sine
forpligtelser overfor kunderne. Modsat aktivsiden er passivsiden i mange år blevet værdian-
sat inkonsistens med markedet ud fra en kunstig aktuarmæssige rente, men med EIOPAs
Article 75 (2009) blev det besluttet, at passivsiden ligeledes skulle værdiansættes markeds-
konsistent. Som tidligere nævnt, skabte metoden problemer for selskabernes langsigtede
forpligtelser, hvor markedets renter enten viste sig at være illikivde eller ikke-eksisterende.
Derfor blev den markedskonsistente værdiansættelse erstattet af en ekstrapolationsmetode
for de lange forpligtelser. De korte forpligtelser, der udløber om mindre end 20 år, skal sta-
dig værdiansættes vha. markedsrenten. I den nye værdiansættelsesmetode er det den netop
udvidede rentekurve, der er det centrale element. I forhold til risiko er det pensionshensæt-
telserne der skaber mest risiko i balancen, som er præget af renterisiko, hvor aktivsiden er
præget af markedsrisiko og kreditrisiko.

Pensionsselskabets produkter, som ses på passivsiden kan helt overordnet inddeles i mar-
kedsrenteprodukter (heriblandt såkaldte unit-linked produkter) og rentegarantiprodukter.
I sidstnævnte produkt, køber pensionsopspareren en rentegaranti ved at betale en præmie
til pensionsselskabet og får derved retten til at få en pensionsudbetaling. Til gengæld har
pensionsopspareren ingen indflydelse på, hvordan pengene investeres og samtidig er det ene
og alene pensionsselskabet der bærer risikoen. For markedsrenteprodukter derimod køber
pensionsopspareren en sammensat lavrisiko, mellemrisiko eller højrisiko investeringsporte-
følje. Ved dette produkt bærer pensionsopspareren derved også en større risiko, men har til
gengæld mulighed for et højere afkast. Inden for rentegarantiprodukter skelnes der yderligere
mellem to kontrakter, en rentegaranti og en ydelsesgaranti. En rentegaranti giver pensions-
opspareren en garanti for, at den indskudte pensionsopsparing hvert år forrentes med en
nominelrente, der ikke er lavere end den garanterede rente. En ydelsesgaranti derimod sik-
rer kunden en gennemsnitlig nominel forrentning af indskuddet over hele løbetiden, der ikke
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er lavere end garantirenten. Som fællesbetegnelse for rentegaranti og ydelsesgaranti vil jeg
i det følgende benytte rentegarantiprodukter.

Den maksimale rente, som pensionsselskaberne må tilbyde deres kunder, kaldes for grund-
lagsrenten og fastsættes i Danmark af Finanstilsynet. I 1982 blev grundlagsrenten sat til
4,5%, og på dette tidspunkt var renteniveauet væsentligt højere end i dag og lå på omkring
20%. Grundlagsrenten var derfor forholdsvis forsigtigt fastsat, hvorfor man dengang havde
svært ved at forstille sig, at den fastsatte rente ville skabe problemer. Men siden 1982 er
renteniveauet faldet væsentligt, og i takt hermed er grundslagsrenten ligeledes faldet, og i
2011 blev den sat til kun 1%.20 På trods af at det er mere end 30 år siden, at grundlasren-
ten blev sat til 4,5%, skaber den stadig problemer for pensionsselskaberne, da seleskabernes
forpligtelser ofte har en lang løbetid.

Pensionsselskaberne har de seneste år benægtet eksistensen af en egentlig rentegaranti, og
konsekvent omtalt de afgivne garantier, som ydelsesgarantier. De garantier, der er blevet
indgået med pensionsopsparerne med en garantirente på 4,5%, har selskaberne haft svært
ved at holde de seneste år pga. af det lave renteniveau. Derfor er pensionsopsparernes pen-
sion blevet forrentet årligt med en rente lavere end den garanterede. Dette har resulteret
i, at der i øjeblikket verserer flere retssager, hvor pensionsopsparere har hevet pensionssel-
skaberne i retten, da de mener, de er blevet lovet en rente på 4,5% ALLE år. Indtil videre
har SEB pension vundet en sag i landsretten, med det argument, at de kun har lovet en
gennemsnitlig forrentning på 4,5% for hele garantiens løbetid. Sagen er dog blevet anket
til højsteret, hvor der vil falde dom i sommeren 2015. Dommen vil have stor indflydelse på
hele sektoren, da de i givet fald så kan risikere at skulle betale store beløb til deres kunder.
Retssagen vil også bidrage til en klar sondring mellem ydelsesgarantier og rentergarantier,
da sektoren i de sidste mange år har blandet de to begreber lidt tilfældigt.

For at slippe for rentegarantiprodukterne er flere pensionsselskaber begyndt at tilbyde deres
kunder et kontant beløb mod til gengæld at opgive deres garantier.21 Der kan være flere po-
sitive grunde for pensionsselskabet i at slippe for garantierne. For det første vil en fjernelse
af rentegarantiproduktet fra selskabernes balance, reducere deres renterisiko gevaldigt. For
det andet vil det forbedre deres kapitalkrav og dermed vil de fremstå mere solvente. Som
en ekstra bonus kan det være en fordel for selskaberne at komme af med garantierne, inden
ovennævnte dom falder, hvis den falder ud til pensionsopsparernes fordel.
Hvis selskaberne vælger at opgive deres rentegarantiprodukter, må det kontante beløb, kun-

20[4] www.appension.dk
21[21] www.finans.tv2.dk
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derne tilbydes blive fair værdiansat. Hvis selskaberne derimod fortsætter med at have pro-
dukterne i deres balance, må de tilsvarende blive værdiansat for at kunne rapportere deres
SCR. I begge tilfælde skal værdiansættelsen af de lange forpligtelser, som nævnt, fortages
ud fra den ekstrapolerede rentekurve.

En traditionel regnskabsopgørelse af penionsselskabernes rentegarantiprodukter medfører
ikke en sand opgørelse af forpligtelserne. Dette skyldes, at der i garantiprodukterne ind-
går nogle optionselementer, som en traditionel værdiansættelse ikke vil fange. Ved denne
værdiansættelse er der derved en reel risiko for, at selskaberne undervurderer deres forplig-
telser. Derfor benyttes der i denne afhandling en værdiansættelsesmetode, der tager højde
for optionselementerne i kontrakten. Mere specifikt benyttes en metode udledt af Grosen
og Jørgensen (1999). I de efterfølgende afsnit vil strukturen være følgende: Først vil Grosen
og Jørgensen modellen blive beskrevet. Herefter beskrives, hvordan den numerisk kan løses
ved hjælp af endelig differens metoden og tilslut benyttes de ekstrapolerede rentekurver til
at værdiansætte forskellige langsigtede garantiprodukter.

6 Værdiansættelse af rentegarantier

I modellen udledt af Grosen & Jørgensen er udgangspunktet, at et pensionsselskab udsteder
en kontrakt til en pensionsopsparer ved, at der betales en præmie. I kontrakten indgår der
tre optionselementer: En rentegaranti, et bonuselement og en genkøbsoption. Rentegaranti-
elementet sikrer, at pensionsopspareren som minimum får udbetalt en pension baseret på
den garanterede rente. Rentegarantien kan fra en optionsteknisk synsvinkel ses som en lang
putoption, hvor pensionsopsparerne har retten, men ikke pligten til at modtage et afkast der
er mindst lige så stort som den garanterede rente, som derfor også er strikeprisen. Rentega-
rantien er derfor out-of-the-money, hvis markedsrenten er over den garanterede rente. Hvis
det omvendte gør sig gældende, er optionen in-the-money. Med en garanteret rente på 4,5%

er rentegarantier i øjeblikket in-the-money på grund af det lave renteniveau. Dette element i
kontrakten kan også ses som en risikofri nulkuponobligation med den garanterede rente som
nulkuponrente. Rentegarantien defineres i Grosen-Jørgensen modellen, som en garanteret
ydelse, dvs. der her er tale om en ydelsesgaranti.

Det andet element er bonusoptionen, som giver pensionsopspareren retten til at modta-
ge en andel af selskabets afkast i perioder, hvor markedsrenten er over den garanterede.
I modsætning til det garanterede afkast, er bonustilskrivning derfor betinget af selskabets
overskud. Bonuselementet kan ses som en call option på selskabets aktiver, der ligesom ren-
tegarantien har den garanterede rente som strikepris.
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Ud over de netop beskrevne elementer kan der tilføjes endnu et element, nemlig en gen-
købsoption, som giver pensionsopspareren mulighed for at komme ud af kontrakten før ud-
løb. Dette element bliver derfor værdifuldt for opspareren, når markedsrenten er højere end
den garanterede, da han derfor kan udnytte muligheden for at komme ud af kontrakten og
modtage et højere afkast. Hvis alle tre elementer kombineres i kontrakten, bliver pensionsop-
spareren derfor rigtig godt stillet, da rentegarantien beskytter mod faldende markedsrenter
og genkøbsoptionen bliver værdifuld ved stigende markedsrenter, hvilket også afspejles i
prisen. For pensionsselskabet er konsekvensen af genkøbsoptionen, at de både vil være eks-
poneret over for faldende og stigende markedsrenter.
I det følgende vil der blive set på en kontrakt, hvor disse elementer indgår.

6.1 Modellen

Modellen tager udgangspunkt på tidspunkt 0, hvor pensionsopspareren modtager kontrak-
ten ved at betale en præmie, V0, som investeres i en veldiversificeret portefølje. Kontrakten
antages at udløbe på tidspunkt T . Det antages, at modellens agenter opererer i en konti-
nuert friktionsfri økonomi med et perfekt finansielt marked, og derved kan skatteeffekter,
transaktionsomkostninger, likviditet og kort-salg ignoreres. Den nominelle værdi af kontrak-
ten P0 behandles som eksogen, mens V0 er kontraktens fair værdi, og er den værdi, som
skal bestemmes. Afkastet fra den investerede portefølje krediteres på pensionsopsparerens
konto alt afhængigt af, hvordan markedet performer. Er afkastet fra investeringsporteføljen
mindre end den garanterede rente rG krediteres der ikke noget på pensionskontoen. Den
rente, som krediteres til kontrakten, benævnes rp(t), og kaldes for kontorenten og tilskrives
årligt. Differencen mellem kontorenten og den garanterede rente kaldes for bonusrenten og
er defineret ved

rB(t) = rP (t)− rG ≥ 0 ∀t (6.1)

Den fjerde rente, som indgår i modellen, er den risikofrie diskonteringsrente. Den benævnes
r og antages at være konstant gennem tiden.
Nedenstående figur viser et billede af pensionskontoens balance på tidspunkt t.
A(t) betegner markedsværdien opgjort på tidspunkt t af den portefølje, som er grundlag

Aktiver Passiver
A(t) P (t)

B(t)
A(t) A(t)

Tabel 6.1: Grosen & Jørgensen (1999)

for kontrakten, mens P (t) er pensionskontoens værdi på tidspunkt t. Som det ses, består
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passivsiden af et yderligere element, nemlig bonusreserven eller bufferen B(t). Selvom de to
elementer på passivsiden ikke er markedsværdier, skal disse være lig med aktivsiden, så der
er balance.
Det antages, at den totale markedsværdi A(t) udvikler sig ifølge en geometrisk brownsk
bevægelse, der kan udtrykkes ved følgende stokastiske differentialligning

dA(t) = rA(t)dt+ σA(t)dW̃ (t), A(0) = A0 (6.2)

hvor r, σ og A0 er konstante, og den brownske bevægelse er defineret under det risikofrie
sandsynlighedsmål, Q-målet.
Pensionskontoens udvikling afhænger af kontorenten rP (t), og denne tilskrives med faste
mellemrum med sekvensen Υ = {1,2,...,T}. Pensionskontoen kan beskrives ved

P (t) = (1 + rP (t)) · P (t− 1), tεΥ (6.3)

Rentetilskrivningsmekanismen i modellen må konstrueres sådan, at pensionsselskabet ikke
bliver insolvent i sin stræben mod at sikre stabile afkast til pensionsopspareren. Derfor må
der opbygges en reserve til tider, hvor markedet underperformer. Brøken B(t)

P (t)
er i modellen

den ønskede bufferandel og benævnes γ. Der tilskrives derfor kun bonus, hvis bufferandelen
er over en fastsat grænse. Penionsselskabet beholder selv en andel af overskuddet, hvorfor der
kun tilskrives en andel α til pensionsopspareren. Rentetilskrivningmekanismen i modellen
kan beskrives på følgende måde på tidspunkt t

rP (t) = max

(
rG, α

(
B(t− 1)

P (t− 1)
− γ
))

(6.4)

Som det fremgår af ligningen bliver kontorenten aldrig mindre end den garanterede rente.
Desuden ses det, at den kontorente, der krediteres mellem tidspunkt t−1 og t, bestemmes på
tidspunkt t−1, og dermed er der en form for forudsigelighed i mekanismen. Der tilskrives kun
bonus, hvis den faktiske bufferandel relativt til pensionskontoen er større end den ønskede
bufferandel (B(t)

P (t)
> γ), og i det tilfælde distribueres andelen α. Alt afhængigt af størrelserne

på α og γ siges pensionsselskabet at føre en aggressiv, neutral eller konservativ bonuspolitik.
Hvis selskabet vælger en høj tilskrivningsrate, siges de at føre en aggressiv bonuspolitik, da
selskabet så tilskriver en større del til opspareren og dermed beholder en lavere andel til sig
selv i buffer. Omvendt hvis selskabet vælger en lav tilskrivningsrate, fører de en konservativ
bonuspolitik. Hvis bufferandelen derimod er lav, fører selskabet en aggressiv politik, idet
der så udbetales bonus i langt flere tilfælde. Udtrykket for kontorenten kan indsættes i
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pensionskontoens udvikling og dermed fås

P (t) = P (t− 1)

(
1 + max

(
α

(
B(t− 1)

P (t− 1)
− γ
)))

= P (t− 1)

(
1 + max

(
α

(
A(t− 1)− P (t− 1)

P (t− 1)
− γ
)))

(6.5)

Det observeres, at der ved kontraktens udløb mindst udbetales Pmin(T ) = (1 + rG)T · P (0),
hvorfor rentegarantien kan betragtes som en risikofri nulkuponobligation. Pga. den dyna-
miske rentetilskrivningsmekanisme bliver den nedre grænse forhøjet, hver gang der sker en
bonustilskrivning, og derfor er pensionskontoen konstant stigende gennem kontraktens lø-
betid. Ligning 6.5 viser at pensionskontoens udbetaling ved udløb afhænger af stien for A(t).

Når alle kontraktens elementer er introduceret kan nutidsværdien af kontrakten findes. Der
ses her på to typer: En amerikansk og en europæisk. Den amerikanske type giver pensions-
opspareren mulighed for at komme ud af kontrakten før udløb, ved at opspareren genkøber
til et beløb svarende til det, der står på pensionskontoen på det givne tidspunkt. Den euro-
pæiske type derimod giver kun udbetaling P (T ) på udløbstidspunktet.
Værdien af den europæiske kontrakttype på tidspunkt s, s ε [0,T ] er den Q-forventede nu-
tidsværdi af pensionskontoen ved udløbstidspunktet og kan beskrives ved:

V E(s) = EQ
[
e−(T−s)P (T )|=s

]
(6.6)

hvor værdien er betinget af =s. Den europæiske kontrakttype består kun af to elementer:
Den risikofrie obligation og bonusoptionen. Værdien af obligationselementet til tidspunkt s
er givet ved

D(s) = e−r(T−s) · P0 · (1 + rG)T (6.7)

og derved kan værdien af bonusoptionen Γ(s) findes:

Γ(s) = V E(s)−D(s) (6.8)

Den amerikanske kontrakttype indeholder et yderligere optionselement, nemlig genkøbsop-
tionen, og ved udnyttelse af denne option modtager pensionsopspareren P (τ). Værdien af
denne kontrakttype kan derfor udtrykkes ved

V A(s) = sup
τεTs,T

EQ
[
e−r(τ−s)P (τ)|=s

]
(6.9)

58



Hvor Ts,T angiver den del af informationssættet =s der tager værdier i intervallet [s,T ].
Værdien af genkøbsoptionen Θ(s) på tidspunkt s er givet ved

Θ(s) = V A(s)−D(s)− Γ(s) (6.10)

Derfor må værdien af den amerikanske kontrakt alt andet lige være mindst lige så meget
værd som den europæiske kontrakttype. Rent intuitivt giver dette også mening, idet pen-
sionsopspareren med det ekstra optionselement får bedre betingelser i kontrakten, hvorfor
den må være dyrere end den europæiske kontrakt. På grund af sti-afhængigheden i pen-
sionskontoen samt kendskab til den præcise fordeling af denne, kan ligning 6.6 og ligning 6.9
ikke evalueres analytisk. Derfor må der benyttes en numerisk metode til bestemmelse af de
to kontrakttypers værdi. I Grosen og Jørgensen (1999) benyttes Monte Carlo metoden, hvor
den europæiske kontrakt prisfastsættes ret præcist. Den amerikanske kontrakttype kan dog
ikke prisfastsættes med Monte Carlo, da man med denne metode ikke kan afgøre, hvornår
eller om det kan betale sig at udnytte genkøbsoptionen. Derfor benyttes endelig difference
metoden, hvor begge kontrakttyper kan prisfastsættes.

6.2 Numerisk Løsning

Udgangspunktet i endelig difference metoden er den partielle differentialligning, hvor meto-
den finder en approksimation til PDE’en ved at konvertere ligningen til en serie differenslig-
ninger. Metoden er yderst attraktiv, idet den giver en stabil løsning og samtidig konvergerer
mod den teoretisk rigtige løsning, når gitterområdet forfines.
Der skelnes mellem tre endelig difference metoder: Den eksplicitte, den implicitte og Crank-
Nicolson metoden, hvor sidstnævnte er en blanding af de to første. Den eksplicitte metode
viser erfaringsmæssigt at have problemer med konvergens. Derimod er metoden væsentligt
nemmere at implementere i forhold til de andre. Den mest stabile og præcise metode er
Crank-Nicolson metoden, hvorfor denne ville være det mest naturlige valg. Dog erfarer Jen-
sen, Jørgensen og Grosen (2001), at indenfor dette prisfastsættelsesproblem giver metoden
stærkt ustabile resultater. Derfor benyttes den implicitte metode, som i forhold til den eks-
plicitte metode giver robuste og præcise løsninger. Princippet i den implicitte metode er at
arbejde sig baglæns gennem gitteret fra udløbstidspunkt T til tidspunkt 0.

For at kunne prisfastsætte de to typer af kontrakter, må der opstilles en partiel differenti-
alligning, som den numeriske løsning tager udgangspunkt i, og som kontrakten må opfylde.
Udtrykkene for V E(s) og V A(s) er begge betinget af =s, som beskriver al information på
tidspunkt s. Som konsekvens af strukturen i den specifikke kontrakt kan al relevante infor-
mation blive opsummeret i informationssættet (A(t),P (t),A(s)), hvor t ≤ s < t + 1 ≤ T .
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Informationen A(s) er nødvendig, da dette er den eneste usikkerhed, der er i modellen.
Mere specifikt kommer usikkerheden fra den stokastiske differentialligning for den totale
markedsværdi. Da P (t) og A(t) sammen bestemmer pensionskontoen på tidspunkt t + 1,
kan den relevante information yderligere reduceres til parret (A(s),P (t+ 1)). Dette vil lede
til en partiel differential ligning med to tilstandsvariable: En markedsværdidimension og en
pensionsdimension. Dog kan pensionsdimensionen fjernes fra PDE’en, da pensionskontoen,
som nævnt, kun bliver opdateret med faste mellemrum på opdateringstidspunkterne. Imel-
lem to opdateringstidspunkter afhænger kontraktens værdi derfor kun af ændringer i tiden
og ændringer i markedsværdien, og dermed kan PDE’en reduceres til én tilstandsvariabel,
nemlig A. Den partielle differentialligning har formen

∂V

∂s
+

1

2
σ2A2∂

2V

∂A2
+ rA

∂V

∂A
− rV = 0 (6.11)

som må løses med nogle tilhørende terminalbetingelser. På trods af at den partielle diffe-
rentialligning kun består af en tilstandsvariabel, er kontraktens værdi en funktion af tre
variable og kan på tidspunkt s beskrives ved

Vs = V (s,A(s),P (t+ 1)), t ≤ s < t+ 1 ≤ T (6.12)

Derfor må der dannes et passende gitter med en A-dimension, en P-dimension og en tids-
dimension. Tidsdimension antages at foregå i intervallet [0,T ]. Det antages, at ∆s = 1

K

angiver tidssteppet mellem to opdateringstidspunkter af V , hvor K er antal steps per år.
Da hverken A eller P kan blive negativ, antages disse at foregå i intervallerne [0,Ā] og [0,P̄ ],
hvor Ā og P̄ er fastsat eksogent. Derved antages ∆A = Ā

I
og ∆P = P̄

J
at angive inddelingen

i henholdsvis A- og P-dimensionen, hvor I er antallet af inddelinger i A-dimensionen, og
J er antallet af inddelinger i P-dimensionen. Værdien af kontrakten i hvert knudepunkt i
gitteret har følgende notation

V i,jt,k = V ((t+ 1)− k∆s,i∆A,j∆P ) (6.13)

hvor tε[0,...,T − 1],0 ≤ k ≤ K,0 ≤ i ≤ I og 0 ≤ j ≤ J . På tidspunkt t = T er værdien af
både den europæiske og den amerikanske kontrakttype lig med værdien af pensionskontoen:

VT = P (T ) (6.14)

Den amerikanske kontrakttype består på grund af genkøbsoptionen af en yderligere betin-
gelse:

Vs ≥ P (s), 0 ≤ s ≤ T (6.15)
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Er dette tilfældet vil en rationel pensionsopsparer ikke udnytte optionen. Der er behov for
endnu en betingelse til de to kontrakttyper, nemlig ingen-hop betingelsen. For at sikre at
der i kontraktens værdi ikke er arbitrage mulighed, må kontraktens værdi være ens lige
før (t−) og lige efter (t+) et opdateringstidspunkt, så der ikke er diskontinuitet i værdien.
Kontinuitetsbetingelsen må gælde på alle opdateringstidspunkter, og kan udtrykkes ved

Vt− = Vt+ (6.16)

Den partielle differentialligning givet ved 6.11 må løses mellem hvert opdateringstidspunkt,
dvs. for hver værdi af P. Derfor må de afledte størrelser, der indgår i differentialligningen,
approksimeres. Differentiallingen med de afledte størrelsers approksimation fås til

V i,j
t,k − V

i,j
t,k+1

∆s
+

1

2
σ2(i∆A)2

(
V i+1,j
t,k+1 − 2V i,j

t,k+1 + V i−1,j
t,k+1

∆A2

)
+r(i∆A)

(
V i+1,j
t,k+1 − V

i−1,j
t,k+1

2∆A

)
−rV i,j

t,k+1 = 0

Dette kan med den implicitte metode simplificeres til

EiV i−1,j
t,k+1 +H iV i,j

t,k+1 +GiV i+1,j
t,k+1 = V i,j

t,k (6.17)

hvor
Ei =

r(i∆A)∆s

s∆A
− σ2(i∆A)2∆s

2(∆A)2

H i = 1 + r∆s+ σ2(i∆A)2 ∆s

(∆A)2

Gi = −r(i∆A)∆s

2∆A
− σ2(i∆A)2∆s

2(∆A)2

Ligning 6.17 kan illustreres ved nedenstående figur, hvor de tre kontraktværdier V i+1,j
t,k+1 , V

i,j
t,k+1

og V i−1,j
t,k+1 findes ud fra den foregående værdi V i,j

t,k

Figur 6.1: Egen tilvirkning med inspiration fra [42] s. 1228. Figuren viser forholdet mellem de
forskellige kontraktværdier i gitteret ved den implicitte metode.
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Metoden illustreret ovenfor kan dog ikke fungere i grænserne af gitteret, og derfor må der
indføres nogle grænsebetingelser. Den nedre grænse når A = 0 dvs, i = 0, leder til følgende
simplificering af PDE’en

∂V

∂s
− rV = 0 (6.18)

som ved gitternotation kan beskrives ved

V 0,j
t,k+1 = (1− r∆s)V 0,j

t,k (6.19)

Den øvre grænse, når A → ∞ eller ved gitternotation når i = I bruges det faktum, at
kontrakten er approksimativ lineær, og derved bliver den øvre grænse betingelse

∂2V

∂A2
= 0, forA→∞ (6.20)

Ligesom den nedre grænse, kan den øvre grænse også beskrives ved gitternotationen

V I,j
t,k+1 = 2V I−1,j

t,k+1 − V
I−2,j
t,k+1 (6.21)

Ligning 6.17 kan sammen med den nedre og øvre grænsebetingelse opstilles på matrixform

H1 G1 0 0 0 · · · 0

E2 H2 G2 0 0 · · · 0

0 E3 H3 G3 0 · · · 0
... . . . . . . . . . ...
... · · · 0 0 EI−2 HI−2 GI−2

0 · · · 0 0 0 (EI−1 −GI−1) (HI−1 + 2GI−1)


A



V 1,j
t,k+1

V 2,j
t,k+1
...
...
...

V I−1,j
t,k+1


x

=



V 1,j
t,k + E1(1− r∆s)V 0,j

t,k

V 2,j
t,k
...
...
...

V I−1,j
t,k


q

(6.22)

Matricen A består af koefficienter fra ligning 6.17, og denne matrice ændrer sig ikke med
tiden, hvis renten og volatiliteten er konstante over tid. Både matricen A og vektoren q er
kendte, og dermed er x den eneste ubekendte i ligningssystemet. Denne kan findes ved at
benytte LU-dekomposition. Dette gøres ved at faktorisere matricen A i et produkt af en
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øvre trekants-matrix U og en nedre trekants-matrix L.

Ax = L(Ux) = q

Kort fortalt løses ligningssystemmet Ux forfra og derefter findes x let ved at løse L(Ux)

bagfra.

Nu er der bare tilbage at implementere ingen-hop betingelsen i gitterskemaet udtrykt ved
ligning 6.16. Gitternotationen for Vt+ er V i,j

t,K , og gitternotationen for Vt− er V i,j
t−1,0. Det

er derfor nødvendigt at kende sammenhængen mellem to opdateringstidspunkter P (t) og
P (t− 1). Sammenhængen er fastlagt gennem ligning 6.5 og kan omformuleres til

j̃ = j +max

[
j · rG,

((
i
∆A

∆P
− j
)
− jγ

)]
(6.23)

hvor j̃ angiver j værdien før opdateringstidspunktet, og j angiver heltalsværdien for j̃. Herved
kan V i,j

t−1,0 findes som en interpolation ved

V i,j
t−1,0 = (1− (j̃ − j))V i,j

t,K + (j̃ − j)V i,j+1
t,K (6.24)

På den måde sikres det, at der ikke eksisterer nogen arbitrage mulighed. Hvis j + 1 > J og
dermed ligger udenfor gitterområdet kan ovenstående interpolationen ikke bruges og der må
i stedet benyttes en linæer interpolation

V i,j
t−1,0 = V i,j

t,K + (j̃ − J)
V i,J
t,K − V

i,J−1
t,K

∆P
(6.25)

Værdien af kontrakten er nu beregnet efter første opdateringstidspunkt. Er kontrakten en
amerikanske type, er det nødvendigt at kontrollere, om værdien af kontrakten er større end
pensionskontoen. Herefter starter proceduren igen, og dette fortsættes indtil man når tids-
punkt t = 0, hvor nutidsværdien af kontrakten er fundet.

Den beskrevne procedure er kodet i R, og programkoden kan ses i Appendix C.

6.3 Numeriske resultater

Inden de fundne risikofrie diskonteringsrenter bruges til at prisfastsætte rentegarantier, fo-
retages nogle testberegninger for at validere den opstillede model. Da der ikke eksisterer en
analytisk løsning til problemet, foretages testberegningerne ved at sammenligne med resul-
taterne fra henholdsvis Grosen og Jørgensen (1999) og Jensen, Jørgensen og Grosen (2001).
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I den sidstnævnte artikel benyttes endelig difference metoden til at prisfastsætte de ameri-
kanske typer, mens i den først nævnte benyttes Monte Carlo metoden til at prisfastsætte
europæiske kontrakttyper.
Testberegninger skal ud over at teste programmets præcision finde passende størrelser for
gitterets inddelinger, dvs. præcisere værdierne K, I og J . Jo større værdier af disse vil alt
andet lige give en finere inddeling og dermed give et mindre spread til de teoretiske værdier.
Der ses først på den amerikanske kontrakttype, hvor kontraktværdien sammenlignes med
værdien i Jensen, Grosen og Jørgensen (JJG) ved forskellige værdier af I og J . Resultatet
er vist i tabel 6.2. Som forventet konvergerer modelprisen mod kontraktværdien i JJG jo

(I,J) (100,100) (200,200) (400,400) (800,800)

Kontraktværdi (JJG) 113,45 111,96 111,36 111,30
Kontraktværdi (K = 100) 113,64 112,141 111,385 111,311
Kontraktværdi (K = 150) 113,57 111,957 111,356 111,300

Tabel 6.2: Sammenligning med JJG af en amerikansk kontrakttype med σ = 15%, r = 5%, rG =

4&, α = 0,3 og γ = 0,1

større I og J bliver. Ud over at se på forskellige værdier for I, og J vurderes konvergensen
også med to forskellige værdier for K. Her finder jeg, at der er det mindste spread til JJGs
kontraktværdi når K = 150. For værdier af I og J større end 200 ses kontraktværdien kun
at ændre sig marginalt for K = 150. Nedenstående grafer viser konvergensegenskaberne ved
forskellige værdier af K, I og J for en europæisk kontrakttype. Den røde linje indikerer den
estimerede værdi fundet i artiklen Grosen og Jørgensen.
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Figur 6.2: Konvergensegenskaberne for en europæisk kontrakttype. Den røde linje er kontraktværdi-
en fra Grosen og Jørgensen og er vandret på værdien 81,20. I grafen til venstre er K holdt konstant
på 150, mens i grafen til højre er I,J holdt konstant på 200. For begge grafer er værdierne r = 8%,
rG = 4,5%, α = 0,25, γ = 0,05 benyttet

Grafen til venstre viser konvergensegenskaben for værdierne I og J , og kontraktværdien
ses meget hurtigt at konvergere mod benchmarkværdien. Dog udviser grafen meget store
spring for lave værdier af I,J . Grafen til højre viser konvergensen, når K stiger, og grafen
ses først når K = 140 at nå den "teoretiske værdi". Det bemærkes dog at udsvingene i
kontraktværdien er langt mindre når K varierer end når I,J varierer. Jeg kan ud fra gra-
ferne konkludere, at værdien af K, som minimum skal være 150, mens værdierne af I og J
som minimum skal være 100. Jeg vælger i den videre analyse at benytte mig af værdierne
I = J = 200 samt K = 150. Dette er valgt af to årsager. Den første årsag er, at præcisionen
med disse værdier er præcis nok i forhold til, hvad formålet med denne afhandling er, nemlig
at vurdere effekten af de forskellige ekstrapolationsmetoder i værdiansættelsen. Den anden
årsag er, at beregningstiden stiger betydeligt, jo større (I,J) bliver, hvilket skyldes de mange
iterative procedurer i modellen. Ydermere vælges Ā = 1000 og P̄ = 2000. Som pensionskon-
toens initiale værdi benyttes P (0)=100, og den initiale bonus sættes til B(0) = 0, hvorfor
A(0) = 100.

Med inddelingen af gitteret på plads kan den egentlige analyse foretages. Der ses her på
en pensionskontrakt, der udløber om 60 år, dvs. T = 60. På dette tidspunkt skulle rente-
kurven med Smith-Wilson metoden have nået den ultimativ forwardrente på 4,2%, jævnfør
konvergenskravet fra EIOPA. I det 60 årige punkt fås diskonteringsrenterne vist i tabel 6.3
for de fire ekstrapolationsmetoder, hvor Nelson-Sigel modellen er udeladt. Som det også blev
vist i ekstrapoleringsafsnittet i figur 5.7, har Hull-White modellen produceret den højeste
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Ekstrapolationsmetode Diskonteringsrente (%)

Smith-Wilson 2,804
Svensson 2,184
Vasicek 2,509

Hull-White 3,353

Tabel 6.3: Diskonteringsrenter udledt fra de fire ekstrapolationsmetoder

diskonteringsrente og Svensson modellen den laveste. Jeg starter min analyse med at se på en
sensitivitesanalyse af den model, EIOPA har foreslået, nemlig Smith-Wilson. Her vurderes
kontraktværdien med Smith-Wilson metodens risikofrie rente ved forskellige bonuspolitik-
ker, rentegarantier og kontrakttyper. Grosen og Jensen (1999) inddeler, som tidligere nævnt,
selskabets bonuspolitik i tre. En konservativ bonuspolitik, hvor der ikke betales bonus. En
neutral bonuspolitik, hvor der bliver betalt en andel af bonussen, og til sidst en aggressiv
bonuspolitik, hvor selskabet udbetaler hele overskuddet uden at beholde noget til sig selv i
buffer. Det vil derfor forventes, at de tre bonusordninger giver forskellige kontraktværdier,
rangerende fra lav til høj værdi. En anden faktor, der har indflydelse på kontraktværdien, er
rentegarantien. Da grundlagsrenten i øjeblikket ligger på 1% vælges dels at se på denne, dels
at set på, hvilken indflydelse en eventuel stigning i rentegarantien vil have på kontraktvær-
dien, hvorfor der også ses på en rentegaranti på 3%. Derudover ses der både på en europæisk
kontrakttype og en amerikansk kontrakttype. Resultatet fra sensitivitetsanalysen kan ses i
tabel 6.4, hvor der også er foretaget en dekomponering af kontraktens elementer. Den euro-

rG Bonuspolitik Bond Bonus Genkøb Kontraktværdi (EU) Kontraktværdi (AM)

1%
Konservativ 33,78 0,15 66,08 33,924 100,000
Neutral 33,78 50,67 34,87 84,756 119,628
Aggressiv 33,78 74,73 45,25 108,504 153,758

3%
Konservativ 109,54 0,48 0,57 110,017 110,591
Neutral 109,54 41,43 1,03 150,972 152,000
Aggressiv 109,54 78,86 4,92 188,398 193,315

Tabel 6.4: Smith-Wilson metodens diskonteringsrente med forskellige bonuspolitikker og rentega-
rantier. Konservativ: α = 0, Neutral: α = 0,25, γ = 0,15, Aggresiv: α = 1, γ = 0

pæiske kontrakttype består kun af de to første elementer, da der med denne kontrakt ikke
er mulighed for genkøb. Den amerikanske kontrakttype derimod består af alle tre elementer.
Som forventet ses den amerikanske kontrakt at være mindst lige så meget værd som den
europæiske, og differencen imellem dem er netop værdien af genkøbsoptionen. Derudover
bemærkes det, at kontraktens værdi stiger når bonuspolitikken går fra at være konservativ
til aggressiv. Da obligationselementet kun afhænger af T , den risikofrie rente og rentegaran-
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tien jævnfør ligning 6.7, er dette element konstant ved de tre bonusordninger. Stigningen
i værdien kommer derfor af, at bonusoptionens værdi stiger på grund af, at en større an-
del af investeringsafkastet tilskrives pensionsopspareren. Derfor ses genkøbsoptionen også at
falde, jo mere bonus der tilskrives, da incitamentet for at komme ud af kontrakten falder.
Når rentegarantien er på 1%, dvs r > rG, ses den største forskel mellem den amerikanske
kontrakttype og den europæiske ved den konservative bonuspolitik. Ved denne politik bliver
der ikke tilskrevet bonus, idet tilskrivninsraten α er nul, derfor vil det være fordelagtigt for
pensionsopspareren at komme ud af kontrakt, og dermed opnå et højere afkast. Da der ikke
tilskrives bonus, vil bonusoptionens værdi derfor være nul. Det bemærkes dog her ikke at
være tilfældet, hvilket skyldes modellens unøjagtighed og en endnu finere inddeling end den,
som er valgt her, vil få den positive værdi til at gå mod nul. Da den risikofrie rente er lavere
end den garanterede rente, ses obligationselementet derfor at være under pari, hvor man
ser dette element som en nulkuponobligation. Når nulkuponobligationen er under pari, vil
det for pensionsopspareren altid være fordelagtigt at komme ud af pensionskontrakten, og
som en konsekvens vil kontraktværdien af den amerikanske type aldrig blive mindre end 100.

Når den garanterede rente er over den risikofrie rente, ses rentegarantien derimod at blive
over pari. Dette skyldes, at rentegarantien går fra at være out-of-the-money til at være in-
the-money. Som en konsekvens heraf ses kontraktværdien også at være væsentligt højere når
rG = 3%. Dette er på trods af, at genkøbsoptionen er faldet i værdi i forhold til situationen,
hvor rentegarantien var out-of-the-money. I denne situation vil det nemlig ikke altid være
fordelagtigt at udnytte genkøbsoptionen. Jo tættere den risikofrie rente er på den garante-
rede rente, desto mere fordelagtigt er det at være i kontrakten.
Fra pensionsopsparerens synsvinkel er den mest attraktive bonusordning den aggressive, idet
den største bonus opnås her, hvilket direkte kan aflæses i værdien. Der er her ikke direkte
vist kontraktværdiens følsomhed overfor ændringer i den ønskede bufferandel γ. Men en
stigning i den ønskede bufferandel vil alt andet lige medføre en lavere kontraktværdi, da der
først udskrives bonus ved en højere grænse, og dermed vil værdien af bonusoptionen falde.
Den negative korrelation mellem kontraktværdien og bufferandellen er uafhængig af, om den
garanterede rente er over eller under den risikofrie rente.

Grosen og Jørgensen (1999) analyserer i deres artikel også fallitsandsyndligheden for en
individuel pensionskontrakt ved at variere modellens forskellige parametre. Her finder de,
at ved at sætte rentegarantien op så stiger den individuelle fallitsandsynlighed. Ændringen
i sandsynligheden viser sig især at være markant, jo mere aggressiv selskabets bonuspolitik
er. Det kan derfor have stor konsekvens for selskabet, hvordan de vælger at sætte deres
rentegaranti. Deres analyse viser dog, at ændringen i fallitsandsynligheden er størst ved en
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stigning i volatiliteten. Årsagen til en stigning i volatiliten skal findes på aktivsiden, hvor
selskabets investeringsportefølje er. Består selskabets portefølje af risikofyldte aktiver, vil
volatiliten nemlig alt andet lige være større. Derfor kan både initiativer på aktivsiden og
passivsiden have betydning for selskabets solvensproblemer. For at sænke volatiliteten og
dermed mindske fallitsandsynligheden kan selskabet investere i mindre risikofyldte aktiver. I
forhold til pensionskontraktens værdi vil en stigning i volatiliteten medføre en højere værdi
uanset den garanterede rentes størrelse eller kontrakttypen. Dette skyldes, at sandsynlighe-
den for et højere afkast stiger, og derved stiger bonusoptionens værdi. Hvis selskabet vælger
at investere i mindre risikofyldte aktiver, vil afkastet alt andet lige falde, og hvis afkastet
bliver for lavt, kan det medføre, at rentegarantier ikke kan overholdes i fremtiden. Derfor må
der fra selskabets side findes en balance mellem risikofyldte aktiver og mindre risikofyldte
aktiver, så både fallitsandsynligheden falder, men også så rentegarantien kan overholdes.
Derudover må selskabet ikke sætte den garanterede rente for højt for på den måde også at
mindske sandsynligheden for solvensproblemer.

Der ses nu på de fire ekstrapolationsmetoders diskonteringsrente i forhold til værdiansæt-
telse af en amerikansk og en europæisk kontrakttype. Der er til analysen valgt en neutral
bonuspolitik og en rentegaranti på 1%, da der her fokuseres på kontraktværdiens følsomhed
overfor ændringer i den risikofrie rente. Resultatet er vist i tabel 6.5, hvor der også her er
foretaget en dekomponering af kontraktens elementer.

Ekstrapolationsmetode Bond Bonus Genkøb Kontraktværdi (EU) Kontraktværdi (AM)

Smith-Wilson 33,78 50,67 34,87 84,756 119,628
Nelson-Siegl 50,01 54,58 24,48 104,590 129,072

Vasicek 40,32 52,90 30,27 93,220 123,486
Hull-White 24,30 46,45 43,12 70,742 113,859

Tabel 6.5: Neutral bonuspolitik dvs. α = 0,25 og γ = 0,15, derudover benyttes en rentegaranti på
1%.

Det første der bemærkes er, at den amerikanske kontrakttype igen er større end den eu-
ropæiske. Kontraktværdien for begge typer ses at være negativ korreleret med den risikofrie
rente, dvs. når den risikofrie rente stiger, så falder kontraktværdien af både den amerikanske
og den europæiske type. Derfor er kontraktværdien med Hull-Whites ekstrapolerede rente-
kurve væsentlig lavere end med Svenssons rentekurve. Obligationselementet er under pari
for alle metoderne, hvilket skyldes, at alle diskonteringsrenterne er over den garanterede
rente på 1%. Jævnfør ovenstående sensitivitetsanalyse er det klart, at den ville være større,
hvis det omvendte var tilfældet, r < rG, men der er på grund af det lave rentemiljø ikke
udsigter til en stigning i grundlagsrenten. Ud fra værdien af genkøbsoptionen ses det, at
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jo mere in-the-money rentegarantien bliver, desto mere stiger incitamentet for at genkøbe
kontrakten, hvorfor værdien af genkøbsoptionen er højst for Hull-White modellen.
Bonusoptionen derimod har den største værdi ved Svensson modellen, hvilket skyldes, at
denne diskonteringsrente er tættest på den garanterede rente. Generelt så stiger værdien af
kontrakten, dette skyldes en stigning i rentegarantien, da både bonus og genkøbsoptionen
falder.

Svensson modellen var den ekstrapolationsmetode, der producerede en rentekurve med det
mindste spread til de faktiske renter, hvorfor jeg konkluderede den til at være mest mar-
kedskonsistens i det nuværende rentemiljø. Benyttes denne ekstrapolationsmetode, vil det
resultere i den højeste kontraktværdi en værdi, som er 18% højere end med Smith-Wilson
metoden og hele 32% større end med Hull-White modellen. Det kan derfor konkluderes ud
fra tabel 6.5, at kontraktværdien er ekstrem rentefølsom. Da et pensionsselskabs passivside, i
en forsimplet verden, består af pensionskontrakter, har det derfor stor betydning for værdien
af passivsiden, hvilken ekstrapolationsmetode der benyttes. I forlængelse af min diskussion
i ekstrapolationsafsnittet viser resultaterne fra værdiansættelsen, at Smith-Wilson metoden
bevirker, at kapitalkravet bliver underestimeret, hvis markedet ikke viser sig at konvergere
mod UFR, men i stedet konvergerer mod Svensson modellens rentekurve. I en sådan situa-
tion skabes der store solvensproblemer for selskabet idet der så er sat for lidt kapital af til
at dække forpligtelserne. Var Hull-White modellen valgt i stedet, ville der have været sat at
endnu mindre kapital af. Med disse to modeller vil selskaberne derfor rapportere et alt for
lille SCR i forhold til deres reelle risiko.
Er formålet med værdiansættelsen at købe pensionsopsparerne ud af deres rentegarantier,
vil Hull-White modellen derimod være klart at foretrække, da den giver den laveste værdi.
Hvorimod med Svensson modellen skal pensionsselskabet tilbyde en pris for kontrakterne,
der overgår alle de andre modeller.
Det bemærkes, at for alle de fire ekstrapolationsmetoder bidrager rentegarantien (obliga-
tionselementet) med omkring 50% af kontraktens værdi, vel at mærke for den europiske
kontrakttype. Ved derfor at fjerne rentegarantiprodukterne fra pensionsselskaberne pro-
duktportefølje vil pensionskontraktværdien derfor falde betydeligt. Dette vil bevirke, at
kapitalkravet også vil falde, og derved bliver selskabet mere solvent. Da det samtidig er
obligationselementet, der er mest rentefølsomt, vil en fjernelse af produktet fra passivsiden
som yderligere bonus reducere renterisikoen fra selskabets balance. I forhold til at sænke ka-
pitalkravet, som er et EIOPAs hovedformål med Solvens II, vil en fjernelse af produkterne
derfor have den største indflydelse sammenlignet med at se på de fire ekstrapolationsmeto-
der.
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En af antagelserne i modellen af Grosen og Jørgensen er, at den risikofrie rentekurve er
konstant. Dette er selvfølgelig ikke konsistent med virkeligheden, hvor den risikofrie rente i
det gennemsnitlige tilfælde vil være aftagende, jo tættere på t = 0 man kommmer. En oplagt
udvidelse af modellen vil derfor være at indføre en stokastisk risikofri rente. Der er i min
analyse set på en kontrakt med en løbetid på 60 år, og derfor har løbetiden været konstant
under hele analysen. Figur 6.3 viser kontraktens værdi som funktion af løbetiden T for en
europæisk kontrakttype. Den røde graf viser den situation, som modellen arbejder under,
nemlig hvor den risikofrie rente er konstant for alle løbetider. For den sorte graf derimod er
der benyttet risikofrie renter svarende til Smith-Wilson metodens ekstrapolerede rentekurve,
og hvor rentekurven har en normal form.
Når rentegarantien er højere end den risikofrie rente, stiger obligationselementet som følge
af en stigning i løbetiden, og derved stiger værdien af kontrakten. Da vi her har en situation,
hvor den garanterede rente er lavere end den risikofrie rente, så falder obligationselementet,
når T stiger, da rentegarantien så er out-of-the-money. Derved falder værdien af rentega-
rantien, når løbetiden stiger, som det kan ses for den røde graf i figur 6.3 . Bonusoptionen
derimod stiger, når løbetiden stiger, da denne er en akkumuleret værdi. Derfor er bonusop-
tionen med til at trække kontraktværdien op, men ikke så meget, at kontraktværdien bliver
en stigende funktion af løbetiden.
Værdien af kontrakten, når den normale rentekurve bliver brugt, ses at være højere når
T < 60 og mindre, når T > 60. Når en 60 årig lang kontrakt skal værdiansættelse, vil
den risikofrie rente generelt falde, når T → 0, og derfor vil konsekvensen af at benytte en
tidsafhængig rentekurve være, at kontraktens værdi bliver større. Jo større T bliver for den
normale rentekurve, desto fladere bliver rentekurven pga. konvergensegenskaben. Derfor vil
man forvente, at denne graf vil aftage mindre og mindre i takt med, at stigningen i den
risikofrie rente bliver mindre.
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Figur 6.3: Kontraktværdien som funktion af T . For den flade rentekurve, er brugt en risikofri rente
på 2,804. For den Normale rentekurve er følgende risikofrie rente brugt: 1,66, 2,34, 2,80, 3,10 og
3,30

Fra min analyse kan det konkluderes, at pensionsselskabet kan foretage flere ting for at
forbedre solvensen og mindske kapitalkravet når der udelukkende ses på deres hensættelser
på passivsiden. Ved at sænke rentegarantien vil dette sænke værdien af kontrakten, og som
en yderligere bonus vil den individuelle fallitsandsynlighed falde. Selskaberne skal derfor
være meget påpasselige med at hæve rentegarantien, da dette vil medvirke til solvens pro-
blemer. En handling, der har den samme effekt, er at investere i mindre risikofyldte aktiver
for på den måde at sænke volatiliteten. Derved vil både fallitsandsynligheden og kapitalkra-
vet falde, da kontraktens værdi falder, når volatiliteten falder. En anden ting selskabet kan
gøre er at føre en konservativ bonuspolitik, og derved beholde en større andel af investerings-
overskuddet til dem selv i buffer til dårlige perioder. Valget af ekstrapolationsmetode, har
også en stor betydning for kapitalkravet. Ved at vælge Hull-White modellen vil kapitalkravet
falde gevaldigt, hvilket vil mindske det nuværende solvensproblem. Problemet opstår, hvis
det nuværende lave renteniveau fortsætter, og den risikofrie rente derfor ikke konvergerer
mod Hull-Whites langsigtede renteniveau. Derved vil solvensproblemerne blot blive udskudt
til den næste generation. Som en gylden mellemvej kan Vasicek modellens rentekurve blive
benyttet. Denne har et væsentlig lavere langsigtet rente niveau, og samtidig vil kapitalkravet
blive mindsket i forhold til at benytte Svensson modellen dog giver den ikke et kapitalkrav,
der er helt så lavt som Hull-White modellen.
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7 Diskussion

I denne afhandling benyttes udelukkende den metode, som Smith og Wilson udledte i 2001,
og som EIOPA har adopteret ved at fastsætte de eksogene variable. Jeg har derfor ikke set
på eventuelle udvidelser af metoden. Men blot fokuseret på, hvordan andre avanceret ek-
strapolationsmetoder evt. kan erstatte Smith-Wilson metoden. På grund af det høje fokus,
der er på den nye værdiansættelsesmetode i disse år, hvor flere praktikere og teoretikere har
pointeret mangler og uheldige bivirkninger ved Smith-Wilson metoden, har flere forsøgt at
ændre selve metoden.
Nogle af dem der har lavet en udvidelse af Smith-Wilson metoden, er Kocken, Oldenkamp
og Potters (2012), hvor de forsøger at forbedre rentefølsomheden. Mere præcist prøver de at
udjævne den. Det at gå fra den markedskonsistente værdiansættelse til den nye UFR vær-
diansættelse vil nemlig skabe ændringer i renterisikoen. Det skyldes primært, at den lange
ende af Smith-Wilson metodens ekstrapolerede rentekurve, efter det sidste likvide punkt
(LLP), er ufølsom overfor ændringer i markedsrenten. Den lange ende af den ekstrapolerede
kurve er derfor kun påvirket af ændringer i renten op til LLP. Med Smith-Wilson metoden
er pensionsselskabernes forpligtelser derfor ekstrem rentefølsomme op til de 20 årige punkt
pga. den store koncentration af rentefølsomhed i LLP. Følsomheden i dette punkt er mere
end 10 gange højere end rentefølsomheden i det samme punkt under den markedskonsistente
værdiansættelse22. Den manglende rentefølsomhed i den ultra lange ende skyldes, at de ek-
strapolerede renter kun afhænger af forwardrenten i LLP. Efter LLP er enhver forwardrente
nemlig et vægtet gennemsnit af forwardrenten i LLP og den prædefineret UFR:

fSWt−1,t = (1− w(t))fLLP−1,LLP + w(t)UFR

Kocken, Oldenkamp og Potters påpeger dog flere problemer. Smith-Wilson metoden bevirker
nemlig at rentefølsomheden lige før LLP er revers. Hvilket betyder, at hvis renten lige før
LLP (LLP-1) stiger, og LLP er uforandret, vil dette bevirke, at markedets forwardrente i
det sidste likvide punkt vil falde. Det vil forårsage, at hele den ekstrapolerede rentekurve
vil falde. Situationen kan ses på figur 7.1, hvor renten i det 19-årige punkt er steget 10 bp.

22[35] Rebel (2010)
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Figur 7.1: Ændringen i Smith-Wilson metodens rentekurve, når den 19 - årige swaprente stiger fra
1,6% til 1,7%.

Spreadet mellem de to sidste renter bestemmer derfor hældningen på Smith-Wilson me-
todens rentekurve. Hvis renten i punktet lige før LLP stiger, vil de forpligtelser, der udløber
om mere end 20 år, også stige.
Problematikken om den høje koncentration af rentefølsomhed i LLP prøver Kocken, Ol-
denkamp og Potters at løse ved at udvide Smith-Wilson modellen. Deres udvidelse kaldes
også for Cardano modellen og består af en forholdsvis lille ændring, hvor forskellen fra den
oprindelige metode er den formel som bestemmer de ekstrapolerede forwardrenter:

f cardanot−1,t = (1− w(t))ft−1,t + w(t)UFR

Modellen ses at blive ved med at benytte markedets forwardrenter efter LLP, så længe dette
er muligt, fremfor kun at fokusere på markedsinformationen i det sidste likvide punkt. Da
den længst løbende swapkontrakt på markedet har en løbetid på 50 år, er Cardano me-
toden kun mulig indtil dette punkt. Da vægtene er de samme, som med Smith-Wilson, er
konvergenshastigheden mod UFR derfor den samme, hvorfor der ikke er stor forskel i de
ekstrapolerede renter. Udover at denne model bidrager med mere markedsinformation i den
lange ende, løser den også problemet med den reverse rentefølsomhed i punktet lige før LLP.

Denne model underbygges af Moody’s Analytics, der mener, at likviditeten aftager gradvis,
og der derfor ikke skal være en så klar opdeling af den likvide del og illikvide del, som der er
i Smith-Wilson metoden. Moody’s Analytics mener derfor, at man i stedet skal benytte en
"longest reliable Horizon "(LRH) i stedet for LLP. Scanrate derimod, foreslår, at problemet
med den manglende rentefølsomhed kan løses ved at sætte UFR lig med den sidste obser-
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verbare forwardrente, hvilket med de nuværende lave renter vil resultere i en UFR på 1,9%.

De andre ekstrapolationsmetoder er ligeledes fundet ud fra et vægtet gennemsnit af det
sidste likvide punkt jævnfør ligning 5.2. Derfor kan disse metoder også nemt udvides i for-
hold til Cardano modellen, hvilket ville være en oplagt udvidelse af min afhandling. Jeg vil
umiddelbart forvente, at Cardano metoden vil bevirke en væsentlig højere volatilitet i den
lange ende, da de lange ekstrapolerede renter bliver mere rentefølsomme. En af hensigterne
med den nye metode for EIOPA er netop sænke volatiliteten i den lange ende for derved at
sænke volatiliteten i nutidsværdien af de lange forpligtelser. Derved vil udvidelsen ikke være
at foretrække fra et regulatorisk synsvinkel set isoleret på kapitalkravet, men vil derimod
gøre risikostyringen mindre kompleks og mere effektiv.

Problemet med den manglende rentefølsomhed i den lange ende har stor betydning for
de pensionsselskaber, der delta hedger deres langsigtede forpligtelser. Når der sker fejl i
bedømmelsen af langsigtede forwardrenter vil det vise sig som tab eller gevinst i delta hed-
gingen. Derfor kan det, der virker som en god delta hedging position set fra Smith-Wilson
metodens perspektiv, vise sig at være en forholdsvis volatil position set fra et regulatorisk
perspektiv. Derfor vil den manglende rentefølsomhed modvirke delta hedging af langsigtede
forpligtelser og det vil medføre volatile SCR. Hvilket netop netop var en af grundene til, at
EIOPA er gået væk fra den markedskonsistente værdiansættelse.

Hvis EIOPA gik tilbage den markedskonsistente værdiansættelse eller i hvert fald til en,
der var mere i tråd med markedet, enten ved at benytte Svensson modellen eller Carda-
no modellen, ville dette løse nogle af de kritikpunkter, der verserer blandt teoretikere og
praktikere. For det første ville selskaberne ikke risikere at sætte for lidt kapital af til at
dække fremtidige forpligtelser. For det andet ville rentefølsomheden blive forbedret i den
lange ende. Med en mere markedskonsistent værdiansættelsesmetode, vil selskaber, der ikke
hedger deres forpligtelser, rigtig nok opleve volatile SCR, men det vil måske presse dem til
at begynde at hedge eller tvinge dem til at reducere eller helt afskaffe lange rentegaranti-
produkter og på den måde opnå stabile kapitalkrav.

Scanrate addresserer udover den manglende rentefølsomhed også nogle af problemerne med
den nye metode til de swaprenter, der benyttes. De mener nemlig ikke, at disse kan gøre sig
ud for at være en risikofri rentekurve. Jeg har i mit data afsnit korrigeret for kreditrisiko-
en, men i følge Scanrate skal swaprenterne yderligere korrigeres for en illikviditetspræmie.
Illikviditetspræmien skal afspejle, at langsigtede investorer kompenseres for at investere i
illikvide aktiver. Derfor er det især de længere løbende swaprenter, der skal korrigeres. Som
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et alternativ til swaprenter kan Overnight Index Swap (OIS) benyttes, som i følge Scanrate
er tættere på en ren risikofri kurve. Problemet med dem er bare, at de er mindre likvide og
har en kortere løbetid end swaprenterne.

Udover de ovenstående problemerstillinger kommer kritikpunkterne af de valgte eksogene
variable såsom LLP, konvergenshastigheden, konvergensperioden og UFR. Det tyder der-
for på, at de endelige betingelser for den nye værdiansættelse af langsigtede forpligtelser
langt fra er på plads. Spørgsmålet er om det kan nås til 1. januar 2016, hvor Solvens II,
skal implementeres, eller om det bevirker til en yderligere udskydelse. Eller at Solvens II
kravene relateret til diskonteringskurven bliver modificeret EFTER implementeringen. Jeg
har svært ved at forestille mig at EIOPA går helt væk fra Smith-Wilson metoden, men det
kunne tænkes, at en udvidelse af modellen, såsom Cardano modellen, ville benyttes i stedet.
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8 Konklusion

Jeg har i min afhandling forsøgt at belyse EIOPAs nye krav til værdiansættelse af liv-
og pensionssektorens langsigtede forpligtelser, som skal indgå i den nye Solvens II, hvor
ekstrapolationen af rentekurven er det centrale element. Jeg har, som en konsekvens af
flere kritikpunkter til den foreslåede Smith-Wilson metode, set på alternative metoder til
ekstrapolationen. Som alternative ekstrapolationsmetoder har jeg blandt andet set på to
Nelson-Siegel modeller samt to kortrente modeller. For at kunne benytte modellerne til ek-
strapolation af rentekurven har jeg kalibreret deres parametre til mit datasæt, som består af
swaprenter. Her får jeg, at alle de kalibrerede langsigtede niveauer er væsentligt lavere end
Smith-Wilson metodens UFR på 4,2%, hvilket kunne indikere, at den prædefinerede UFR
ikke er i overensstemmelse med markedet.

I forhold til at reducere volatiliteten i den ultra lange ende, finder jeg, at Smith-Wilson
bedst opfylder dette krav, mens Nelson-Siegel modellerne producerer de mest volatile ek-
strapolerede rentekurver. Jeg argumenterer desuden for, at Smith-Wilson metoden er ek-
stremt udsat for modelrisiko på grund af metodens eksogene variable, hvorfor de eksogene
parametre må fastsættes med forsigtighed. På trods af at Nelson-Siegel modellerne giver den
største volatilitet i de ekstrapolerede renter, producerer disse modeller det mindste spread
til de faktiske markedsrenter. Hernæst kommer Vasicek modellen. Den model der har det
største spread til markedets renter, er Hull-White modellen. Hull-White modellen har som
konsekvens af, at der er en eksogen rentestrukturmodeller, et eksogent langsigtet niveau for
forwardrenten. Jeg har i min afhandling valgt at sætte den lig med UFR for at blive inden
for rammerne af Solvens II, velvidende at denne kunne fastsættes mere konsistent med mar-
kedet. Da Hull-White modellen har en konvergenshastighed større end den i Smith-Wilson,
producerer den derfor en rentekurve, der ligger højest sammenlignet med de andre metoder.

Jeg har, udover at ekstrapolere den nuværende rentekurve, også ekstrapoleret en rentekurve
lige inden finanskrisens begyndelse i 2008. Her fik jeg overraskende helt andre konklusioner
end de netop nævnte. Her fandt jeg, at Nelson-Sigel modellerne producerede det højeste
spread til de faktiske rentekurver, mens Hull-White og Smith-Wilson producerede det lave-
ste. Derfor vil Smith-Wilson metoden sammen med Hull-White modellen være at foretrække
i et højt rentemiljø, hvor disse vil være mest markedskonsistente.

Jeg finder, at Vasicek modellen hverken outperformer eller underperformer i forhold til
de to krav om henholdsvis reducering af volatilitet og laveste spread. Dog bidrager Vasicek
modellens ekstrapolation, som den eneste, med to attraktive egenskaber, hvilket taler for
at benytte den metode. Den første egenskab er, at Vasicek modellens langsigtede niveau for
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renten korrigeres for de to kilder til renteusikkerhed: Konveksistetseffekten og løbetidspræ-
mien. Både Smith-Wilson og Hull-White modellen kan dog nemt få implementeret denne
egenskab ved at korrigere den prædefinerede UFR. Den anden attraktive fordel ved Vasicek
modellen er, at den inkorporerer den relative konveksitetseffekt, som bidrager med positivi-
tet til de ekstrapolerede renter.
Da det kun er de lange forpligtelser, der skal benytte sig af den nye værdiansættelsesmetode,
er det inden for rammerne af Solvens II ikke relevant, hvorvidt rentekurverne fitter den lik-
vide del. Det kan dog konkluderes, at Smith-Wilson og Hull-White modellerne præcis fitter
den likvide del af rentekurven. Dernæst kommer Nelson-Siegel modellerne, mens Vasicek
modellen dårligst fitter den likvide del som konsekvens af, at det er en ligevægtsmodel.

Udover at Smith-Wilson metoden ikke er markedskonsistent i det nuværende rentemiljø
og er præget af modelrisiko, har metoden også nogle andre uheldige egenskaber. I et mar-
ked med høje renter kan Smith-Wilson metoden nemlig give negative diskonteringsfaktorer,
hvilket vil medfører et forvrænget billede af markedet. Ydermere producerer modellen ik-
ke kontinuerte forwardrentekurver, da den præcis fitter de observerede markedesrenter og
derfor ikke udglatter outliers. Hertil kommer, at metoden kan skabe store problemer for de
selskaber, der delta hedger deres forpligtelser.

Som konklusion på ekstrapolationen kan det konkluderes, at ingen af de fem ekstrapo-
lationsmetoder opfylder begge de nævnte krav i min problemformulering, dvs som både
reducerer volatiliteten i den ultra lange ende, og som samtidig er markedskonsistente.

For at kunne vurdere, hvordan kapitalkravet vil blive påvirket af ekstrapolationsmetoderne,
har jeg beskrevet en værdiansættelsesmetode, der har til formål at værdiansætte et rentega-
rantiprodukt. Som eksempel på et pensionsselskabs langsigtede forpligtelse blev en 60-årige
pensionskontrakt analyseret. Her fandt jeg, at pensionskontraktens nutidsværdi var meget
afhængig af den valgte ekstrapolationsmetode. Mere præcist viste analysen, at Svensson
modellen gav den højeste kontraktværdi, mens Hull-White modellen gav den laveste. Det
kan derfor konkluderes ud fra analysen, at en høj diskonteringsrente, medfører lave nutids-
værdier, som derved vil give lave kapitalkrav. Den nye værdiansættelse med Smith-Wilson
som ekstrapolationsmetode kan derfor vise sig at skabe store solvensproblemer for pensions-
selskaberne, hvis et japansk scenarie gør sig gældende, hvor markedsrenten ikke konvergerer
mod UFR i løbet af 60 år. I et sådan scenarie vil selskaberne have sat for lidt kapital af
til at dække deres fremtidige forpligtelser. Hvis værdiansættelsen derimod skal benyttes til
at flytte kunderne fra rentegarantiprodukterne, vil Hull-White modellen være at foretrække
for selskabet, da denne giver den laveste kontraktværdi.
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Udover at valget af ekstrapolationsmetode har betydning for kontraktværdien og dermed
kapitalkravet, viser min analyse, at andre tiltag også kan forbedre kapitalkravet og solven-
sen. Her kan både initiativer på passivsiden og aktivsiden, have indflydelse. På aktivsiden
kan selskaberne investere i mindre risikofrie aktiver og dermed opnå lavere volatilitet, der
resulterer i et lavere kapitalkrav og bedre solvens. Blandt initiativer på passivsiden, der giver
samme effekt, er en nedsættelse af den garanterede rente. Et andet initiativ selskaberne kan
foretage på passivsiden er at føre konservative bonuspolitikker.
Min analyse viser dog, at den klart største effekt er, hvis pensionsselskaberne opgiver deres
rentegarantiprodukter, hvilket, udover at sænke kapitalkravet, vil medvirke til reducering af
renterisiko i balancen.

På baggrund af afhandlingen kan jeg afslutningsvis konkludere, at man må gå på kompromis
med det ene af de to krav om stabilitet og markedskonsistens. Man må derfor afgøre, om det
er vigtigst med stabile kapitalkrav med risiko for underestimering og fremtidig insolvensitet,
eller om det er vigtigere med markedskonsistente, men volatile kapitalkrav. Selvom Smith-
Wilson metoden producerer de mest stabile rentekurver, finder jeg, at metodens uheldige
bivirkninger overskygger metodens fordele. Derfor vil jeg anbefalde enten af forbedre Smith-
Wilson metoden eller benytte en hel anden ekstrapolationsmetode. Vasicek modellen kan
her vise sig at være et godt kompromis.
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A Bevis for Smith-Wilson metodens prisfunktion

Beviset har til formål at bevise, at den funktionelle form af prisfunktionen, foreslået af Smith
og Wilson,

P (t) = e−UFR·t +
I∑
i=1

J∑
j=1

ξici,jW (t,u) (A.1)

netop er den funktion, som løser minimeringsproblemet:

1

2α3

∫ ∞
0

(
d2

dt2
{exp[UFR · t]P (t)}

)2

dt+
1

2α

∫ ∞
0

(
d

dt
{exp[UFR · t]P (t)}

)2

dt (A.2)

under bibetingelse af at
P (0) = 1 (A.3)

mi =
J∑
j=1

cijP (uj) ∀i (A.4)

For at bevise dette benyttes Wilson funktionens hovedegenskab. Her introduceres funktionen
R, som antages at være to gange differentiabel på intervallet [0,∞), således at d

dt
{exp[UFR ·

R(t)]} og dens afledte går mod nul når t→∞. For u > 0 påstås det, at

1

2α3

∫ ∞
0

(
d2

dt2
{exp[UFR · t]W (t,u)}

)(
d2

dt2
{exp[UFR · t]R(t)}

)
dt

+
1

2α

∫ ∞
0

(
d

dt
{exp[UFR · t]W (t,u)}

)(
d

dt
{exp[UFR · t]R(t)}

)
dt

= R(u)− exp[−fu]R(0) (A.5)

Denne egenskab er afgørende i det følgende.
Det antages, at Q(t) er en anden funktion på [0,∞), og som har de samme betingelser som
P , dvs.

Q(0) = 1 (A.6)
J∑
j=1

cijQ(uj) =
J∑
j=1

cijP (uj) (A.7)
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Ved at benytte denne funktion opstilles hypotesen:

1

2α3

∫ ∞
0

(
d2

dt2
{exp[UFR · t]Q(t)}

)2

dt+
1

2α

∫ ∞
0

(
d

dt
{exp[UFR · t]Q(t)}

)2

dt

=
1

2α3

∫ ∞
0

(
d2

dt2
{exp[UFR · t]P (t)}

)2

dt+
1

2α

∫ ∞
0

(
d

dt
{exp[UFR · t]P (t)}

)2

dt (A.8)

+
1

2α3

∫ ∞
0

(
d2

dt2
{exp[UFR · t][Q(t)− P (t)]}

)2

dt+
1

2α

∫ ∞
0

(
d

dt
{exp[UFR · t][Q(t)− P (t)]}

)2

dt

Hypotesen fortæller, at objektfunktionen med Q-funktionen altid vil være mindst lige så
stor som med P -funktionen. Hvis hypotesen kan bekræftes, er det derfor bevist, at den
funktionelle form af P (t) er den mest optimale i forhold til at minimere objektfunktionen.
Hypotesen A.8 kan reduceres ved at gange de kvadrerede led ud:

0 =
1

2α3

∫ ∞
0

(
d2

dt2
{exp[UFR · t]P (t)}

)(
d2

dt2
{exp[UFR · t][Q(t)− P (t)]}

)
dt

+
1

2α

∫ ∞
0

(
d

dt
{exp[UFR · t](t)}

)(
d

dt
{exp[UFR · t][Q(t)− P (t)]}

)
dt (A.9)

Nu indsættes den funktionelle form af P (t) givet ved ligning A.1 i ligning A.9.

0 =
1

2α3

∫ ∞
0

I∑
i=1

J∑
j=1

ξicij

(
d2

dt2
{exp[UFR · t]W (t,u)}

)(
d2

dt2
{exp[UFR · t][Q(t)− P (t)]}

)
dt

+
1

2α

∫ ∞
0

I∑
i=1

J∑
j=1

ξicij

(
d

dt
{exp[UFR · t]W (t,u)}

)(
d

dt
{exp[UFR · t][Q(t)− P (t)]}

)
dt

(A.10)

Ved at benytte Wilson funktionens egenskab udtrykt ved ligning A.5 og ved at sætte R(t) =

Q(t)− P (t) kan ligning A.10 skrives som

0 =
I∑
i=1

J∑
j=1

ξicij

[
(Q(uj)− P (uj))− exp[−UFR · t](Q(0)− P (0))

]
(A.11)

Da (Q(0)−P (0)) = 0 pga. af Q- og P-funktionernes initiale betingelser A.3 og A.6 vil denne
ligning altid holde. Derved er hypotesen A.8 bekræftet, og derfor er den funktionelle form
af P (t) den mest optimale i forhold til minimeringsproblemet.
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B R-kode: Smith-Wilson

1 ##############################################

2 # Indput initialiseres

3 ##############################################

4 UFR=0.042

5 alfa=0.001 # Konvergenshastighed

6 time =135 # Maksimal lÃ¸betid

7 uj=20 # Antal betalingstidpunkter

8 m← 1:uj # Markedspriser

9 for (i in 1:uj){m[i]=100}

10 P← 1:time # Diskonteringsfaktorer

11 R← numeric(time) # Nulkuponrenter

12 f← numeric(time) # Forwardrenter

13 spread =0.0001

14

15 ##############################################

16 # Ekstrapolation med iterativ procedure

17 ##############################################

18 wilson← function(alfa ,UFR ,j,i){wilson=exp(-UFR*(i+j))*(alfa*min(j,i)

-0.5*exp(-alfa*max(j,i))*(exp(alfa*min(j,i))-exp(-alfa*min(j,i)))

)

19 return(wilson)}

20

21 while (((f[60] -UFR)<(-0.0003))){

22 w← matrix(, nrow = uj, ncol = uj)

23 for(i in 1:uj){

24 for(j in 1:uj){

25 w[j,i]= wilson(alfa ,UFR ,j,i)}

26 }

27 for (i in 1:uj){my[i]=exp(-UFR*i)}

28 CF1← as.matrix(CF)

29 CF1← CF1[-21:-135 ,]

30 CF1← t(CF1)

31 cwc=solve(CF1%*%w%*%t(CF1))

32 mcm=m-CF1 %*%my

33 eta=cwc%*%mcm

34 for (t in 1:time){

35 sum1=0

36 for (i in 1:uj){
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37 sum2=0

38 for (j in 1:uj){sum2=sum2+CF1[j,i]* wilson(alfa ,UFR ,t,j)}

39 sum1=sum1+eta[i]*sum2

40 }

41 P[t]=exp(-UFR*t)+sum1

42 R[t]=( -log(P[t])/t)

43 if (t≤1) {f[t]=R[t]}

44 else if (t>1) {f[t]=((1+R[t])∧t)/((1+R[t-1])∧(t-1))-1}}

45 alfa=alfa+spread

46 }

C R-kode: Værdiansættelse af pensionskontrakt

1 KontraktV← function(Eu,A0,P0,T,vol ,r,rg,alpha ,gamma ,NTS ,NAS ,NPS ,A,P)

{

2 # Initialisering

3 VO← matrix (0:( NAS-1),nrow=NAS ,ncol=NPS)

4 VN← matrix (0:( NAS-1),nrow=NAS ,ncol=NPS)

5 E← 0:( NAS-1)

6 H← 0:( NAS-1)

7 E2← 0:( NAS-1)

8 H2← 0:( NAS-1)

9 G← 0:( NAS-1)

10 u← 0:( NAS-1)

11 l← 0:( NAS-1)

12 d← 0:( NAS-1)

13 V← 0:( NAS-1)

14 W← 0:( NAS-1)

15 V2← 0:( NAS-1)

16 vol2=vol∧2

17 dA=A/NAS

18 dP=P/NPS

19 dt=1/NTS

20

21 # Terminalbetingelse:

22 for (j in 1:NPS){for (i in 1:NAS){VO[i,j]=j*dP}}

23 for (i in 2:( NAS-1)){

24 E[i]=(r*i*dt)/2-(vol2*i*i*dt)/2

25 H[i]=1+r*dt+(vol2*i*i*dt)

26 G[i]=-(r*i*dt)/2-(vol2*i*i*dt)/2
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27 E2[i]=E[i]

28 H2[i]=H[i]}

29 E2[NAS-1]=E2[NAS-1]-G[NAS-1]

30 H2[NAS-1]=H2[NAS-1 ]+2*G[NAS-1]

31

32 # LU Dekomposition

33 d[2]=H2[2]

34 for (i in 3:( NAS-1)){

35 u[i-1]=G[i-1]

36 l[i]=E2[i]/d[i-1]

37 d[i]=H2[i]-l[i]*G[i-1]}

38 for (t in 1:T){

39 for (k in 2:NTS){

40 for (j in 1:NPS){

41 V[2]=VO[2,j]-E [1]*(1 -r*dt)*VO[1,j]

42

43 for (i in 3:( NAS-1)){V[i]=VO[i,j]

44 W[2]=V[2]

45 W[i]=V[i]-l[i]*W[i-1]}

46

47 # Backward Substitution:

48 V2[NAS-1]=W[NAS-1]/(d[NAS-1])

49 for (i in (NAS-2):2){V2[i]=(W[i]-u[i]*V2[i+1])/d[i]}

50 for (i in 2:( NAS-1)){VN[i,j]=V2[i]}

51 # Graensevaerdi - nedre

52 VN[1,j]=(1-r*dt)*VO[1,j]

53 # Graensevaerdi - Ã¸vre

54 VN[NAS ,j]=2*VN[(NAS-1),j]-VN[(NAS-1),j]

55 for (i in 1:NAS){VO[i,j]=VN[i,j]}

56 }

57 }

58 for (i in 1:NAS){

59 for (j in 1:NPS){

60 if ((alpha *((i*(dA/dP)-j)-j*gamma))>j*rg){jTop=j+alpha *((i

*(dA/dP)-j)-j*gamma)}

61 else {jTop=j+rg*j}

62 jBot=as.integer(jTop)

63 dummy=jTop-jBot

64 if ((jBot +1)≤NPS){VN[i,j]=(1 -dummy)*VO[i,jBot]+dummy*VO[i,(
jBot +1)]}
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65 else {VN[i,j]=VO[i,NAS]+( jTop-NPS)*((VO[i,NPS]-VO[i,(NPS-1)

])/dP)}

66 }

67 }

68 for (i in 1:NAS){

69 for (j in 1:NPS){

70 if (Eu==0 & VN[i,j]<j*dP){VO[i,j]=j*dP}

71 else {VO[i,j]=VN[i,j]}

72 }

73 }

74 print(t)

75 }

76 #Interpolation

77 pktA=as.integer(A0/dA)

78 pktP=as.integer(P0/dP)

79 DummyA =( A0-pktA*dA)/dA

80 DummyP =( P0-pktP*dP)/dP

81 PK=VO[pktA ,pktP]

82 PK1=VO[(pktA +1),pktP]

83 PK2=VO[(pktA +1) ,(pktP +1)]

84 PK3=VO[pktA ,(pktP +1)]

85 Sum=PK*(1 -DummyP)*dP*(1 -DummyA)*dA+PK1*(1 -DummyP)*dP*DummyA*dA+PK2*

DummyP*dP*DummyA*dA+PK3*DummyP*dP*(1 -DummyA)*dA

86 Sum2=dA*dP

87

88 Value=Sum/Sum2

89 Bond=exp(-r*T)*P0*((1+rg)∧T)

90 Bonus=Value-Bond

91 print(Value)

92 print(Bond)

93 print(Bonus)

94 }

95

96 KontraktV(Eu=0,A0=100,P0=100,T=35,vol=0.15 ,r=0.05 ,rg=0.04 ,alpha=0.30

,gamma=0.1,NTS=150,NAS=200,NPS=200,A=1000 ,P=2000)
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