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Resumé

A consequence of the financial crisis has been a lot of regulatory requirements

for the financial sector. There has been a huge debate on whether stricter require-

ments on banks’ capital is beneficial or harmful to the economy. Our theoretical

analysis of the increased capital requirements on the basis of Admati et al. [2012]

are relevant to this debate.

We have looked at shareholders’ incentives to leverage reduction, in the hope

of understanding why leverage reduction is difficult, from the shareholders’ point

of view and whether it matters how banks reduce leverage. We have also tried to

see if it has any positive effect if the requirements are phased in gradually.

The analysis has shown that a bank won’t recapitalize even if it increases the

overall value of the bank. Recapitalization allocates more value to the bond hol-

ders as debt becomes more secure. It is therefore too expensive for shareholders

to purchase the debt at the market price. If the bank has the opportunity to buy

back junior debt it will be less costly for the shareholders but they will still loose.

Besides recapitalization the bank can sell or expand assets to reduce leverage.

With one type of debt and the assets priced such that net present value of asset

sale/expansion is zero, the three methods are equivalent. With the more realistic

asset price set to 1 buying new assets will be most favorable for the bank as long

as having debt gives the bank a positive trade off. A conclusion that contradicts

the idea that increased capital requirements will cause banks to cut on their len-

ding activities. On the other hand if the assumption of one type of debt is relaxed

and the bank can buy junior debt, asset sale can be the most favorable method

for the bank.

If the capital requirements are phased in gradually the bank has a better ba-

sis for the decision of whether it should pay dividends or not. They can choose

to keep the retained earnings and use them later to reduce leverage. If the requi-

rements more or less come as a chock the bank has already paid (some of) the

retained earnings as dividends. This means that the assets are reduced and a

leverage reduction will be more costly since the bank’s leverage are farther from

the required leverage than before the dividend payment.
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1 Indledning

Finanskrisen har i udlandet s̊avel som i Danmark sat sine klare spor. S̊aledes forsvandt

over en tredjedel af de danske banker fra udgangen af 2008 og frem til sommeren 2013

(Berlingske 2013). Nogle pga. konkurs s̊asom Roskilde Bank, Ebh Bank og Amagerban-

ken andre pga. salg eller fusioner. Loven om finansiel stabilitet ogs̊a kaldet Bankpakke

1, som blev vedtaget i Danmark den 10. oktober 2008, var bl.a. for at sikre tilliden til de

danske pengeinstitutter (Finansiel Stabilitet 2014). En tydelig konsekvens af finanskri-

sen har ligeledes været, at der i dag er langt flere krav til de finansielle institutter.

Dels er der regulatoriske krav i form af solvenskrav og likviditetskrav, og dels er der

administrative krav til deres forretningsgange og indberetninger til finanstilsynet. Man

kan diskutere, om en årsag til lukning, salg og fusionering af nogle banker netop er, at

det er blevet for dyrt at være en lille bank pga. alle disse indberetningskrav.

Som konsekevens af finanskrisen blev Basel III introduceret i 2010 som efterfølger til

Basel I og II som kom frem i hhv. 1988 og 2004 (Bank for International Settlements

2013). Basel I, II og III er internationale regulatoriske rammer fremsat af the Basel

Committee on Bank Supervision (BCBS) til finansielle institutter. Formålet er at sikre,

at de finansielle institutter kan h̊andtere de former for risici, de st̊ar overfor - finansielle

s̊avel som operationelle. S̊aledes at de er i stand til at opfylde deres gældsforpligtigel-

ser, ogs̊a n̊ar der opst̊ar uventede chok i økonomien. Basel III sætter ligesom Basel I

og II fokus p̊a bankernes kapitalkrav, men de er blevet skærpet samtidig med, at nye

krav vedrørende leverage ratio og likviditet er tilføjet. EU’s analog til Basel kravene er

The Capital Requirements Directives (CRD) og The Capital Requirements Regulation

(CRR). S̊aledes blev CRD IV og CRR vedtaget af EU i 2013, som er implementeret

siden starten af 2014 (European Comission 2014). I Danmark blev der desuden i fol-

ketinget i 2013 vedtaget ekstra krav til de s̊akaldte SIFI’er (Systemically important

financial institutions) (FinansWatch 2013). SIFI institutionerne kategoriserer i Dan-

mark 7 finansielle institutioner, som er ”too big to fail”. De har alts̊a ekstra skærpede

kapitalkrav, da de vurderes til at have en afgørende betydning for hele økonomien, hvis

de bliver nødlidende.

I Danmark s̊avel som i udlandet har der været en heftig debat om, hvorvidt de skærpe-

de krav til bankernes kapital er gavnlige eller skadelige for økonomien. Banker, der g̊ar

fallit, kan blive en h̊ard byrde for skatteydere, og skærpede kapitalkrav kan være med

til at reducere denne risiko. Men nogle mener, at bankerne vil efterleve de skærpede

kapitalkrav ved at sænke deres udl̊an, og at udl̊ansrenten samtidig vil stige. I givet fald

kan det ramme væksten h̊ardt og dermed være skadeligt for økonomien. Især SIFI insti-
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tutionerne er skeptiske overfor de skærpede krav og mener, at finansieringen vil blive al

for dyr (Berlingske 2013 b). Omvendt mener personer som Admati, DeMarzo, Hellwig

og Pfleiderer, der bl.a. st̊ar bag artiklen ’Debt Overhang and Capital Regulation’ fra

2012, at kravene i Basel III er for milde. De mener, at kravene skal skærpes yderligere

og argumenterer i deres artikel fra 2010 for, at det ikke er dyrere for bankerne at have

egenkapital frem for gæld.

Den berømte Modigliani-Miller-teori fra Modigliani & Miller [1958] omhandler netop

virksomheders kapitalstruktur. De viser i deres artikel, at under en lang række anta-

gelser er det irrelevant, hvordan en virksomhed vælger at finansiere sig - virksomheden

har samme værdi, uanset om den har gæld eller ej. De viser ligeledes, at det ingen

betydning har for virksomhedens værdi, om virksomheden sænker leverage ved at ud-

stede nye aktier eller ved at sænke gælden, og at virksomhedens udbyttepolitik ligeledes

er irrelevant. Af samme grund omtales teroien ofte ’Modigliani-Millers irrelevansteori’.

Hvis antagelserne i Modigliani-Miller-teorien er opfyldt, har diskusioner om bankers

kapitalkrav ingen betydning. Om bankerne har 0 eller 100 % egenkapital gør ingen for-

skel, da det koster dem det samme og giver dem den samme værdi. Dog er det ikke

realistisk med alle disse antagelser. Som Modigliani og Miller ogs̊a selv noterer sidst i

deres artikel er det drastiske forsimplinger.

”... These and other drastic simplifications have been necessary in order

to come to grips with the problem at all. Having served their purpose they

can now be relaxed in the direction of greater realism and relevance, a task

in which we hope others interested in this area will wish to share.”

Modigliani & Miller [1958]

Hvilket fører os frem til problemformuleringen.
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1.1 Problemformulering

I opgaven ønsker vi at identificere og kvantificere nogle af de friktioner, der f̊ar Modigliani-

Miller-teorien til at bryde sammen, og som netop gør diskussionen af bankers kapital-

struktur relevant. Her tænker vi p̊a skatter, konkursomkostninger samt statsstøtte i

form af indskydergaranti. Med udgangspunkt i Admati et al. [2012] vil vi

1. Forsøge at forst̊a hvorfor sænkning af leverage er vanskelig set fra aktionærernes

synsvinkel, n̊ar de nævnte friktioner er til stede. Dette foreg̊ar udelukkende ud fra

en teoretisk enperiode model.

2. Undersøge om det har nogen betydning, hvordan bankerne vælger at sænke le-

verage. Vi ser p̊a de tre metoder rekapitalisering, hvor ny egenkapital finansierer

tilbagekøb af gæld, salg af aktiver hvor salget finansierer tilbagekøb af gæld og

ekspansion af aktiver, hvor ny egenkapital finansierer køb af aktiver.

Dermed f̊ar vi et indblik i hvorfor bankerne, som agerer i aktionærernes interesse, selv er

modvillige til de skærpede kapitalkrav. Vi f̊ar ligeledes et indblik i, om salg af aktiver er

måden hvorp̊a, bankerne vil sænke leverage. Dette vil betyde en reduktion af udl̊anene,

som kritikken bl.a. g̊ar p̊a.

Med den viden og det samme grundlæggende modelsetup vil vi ligeledes og med ud-

gangspunkt i Kashyap et al. [2010]

3. Undersøge om det er muligt at stille aktionærerne i en bedre position i forhold

til at sænke leverage, hvis de skærpede krav har en lang indfasningsperiode. Her

udvider vi modellen til flere perioder, s̊aledes at vi kan skelne mellem situationen,

hvor banken kender kapitalkravet p̊a forh̊and fra situationen, hvor banken først

kender til kravet, lige inden det træder i kraft.

Dette giver en forst̊aelse for, hvad der evt. skal til, for at de regulatoriske krav er rimelige

eller blot mere rimelige set fra aktionærernes perspektiv. Vi f̊ar samtidig et indblik i,

om en lang indfasningsperiode ændrer aktionærernes præference i forhold til, hvilken

metode banken bruger til at reducere leverage.
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1.2 Afgrænsning

I det følgende beskrives nogle af de forhold, der afgrænser opgaven.

Specialet beskæftiger sig med effekten af øgede kapitalkrav for bankerne. Det foreg̊ar

ved en teoretisk analyse p̊a baggrund af modellen i Admati et al. [2012]. Der er mange

antagelser i dette forholdsvis simple setup, s̊a som at alle agenter har symmetrisk infor-

mation, og aktiverne er homogene. Balancen ved s̊adan en modellering er netop at se

p̊a de vigtigste faktorer, da det uanset hvad vil være en forsimpling af virkeligheden. Vi

har derfor holdt fast i setup’et i Admati et al. [2012]. S̊aledes er det kun antagelserne

om konkursomkostninger, statsstøtte og skat fra Modigliani–Miller-teorien, der er gjort

op med. Vores ønske har dog været at definere friktionerne mere dybdeg̊aende end til-

fældet er i Admati et al. [2012] for tydligere at kunne se effekterne af dem.

Den anden del af opgaven bygger p̊a konklusionen i Kashyap et al. [2010], om at ak-

tionærerne stilles bedre, n̊ar der er en lang indfasningsperiode til skærpede kapitalkrav.

I artiklen nævnes de signaleringsomkostninger, der er ved at udstede nye aktier, og

hvordan en indfasningsperiode kan lindre dette tab. De forklarer det ved, at banken

kan bruge retained earnings i stedet for at skaffe ny egenkapital. Vi ønsker netop at

se denne indfasningseffekt med model setup’et fra Admati et al [2012], hvor der ikke

er asymmetrisk information og dermed ingen signaleringsomkostninger. Vores vinkel er

derfor en anden end i Kashyap et al. [2010]. Vi ser s̊aledes p̊a, hvordan indfasningen

bevirker, at banken har et bedre beslutningsgrundlag, n̊ar de skal vælge, om der skal

betales udbytte. Med en lang indfasning ved banken, at leverage skal reduceres i frem-

tiden, og de kan p̊a baggrund af dette vælge ikke at betale udbytte. Dermed undg̊ar de

at sænke aktiverne s̊aledes, at de ikke skal reducere leverage s̊a meget, n̊ar kapitalkravet

træder i kraft. De gemmer de optjente retained earnings og bruger dem til at tilbagekøb

gæld eller købe aktiver for, n̊ar kapitalkravet skal efterleves.

Effekterne af de tre friktioner kvantificeres ved at opstille modellerne i et simpelt

binomial-setup, s̊aledes st̊ar opgaven ikke alene som en teoretisk diskussion. Vi bru-

ger et binomial-setup, da vi netop i anden del af opgaven ønsker at udvide modellen til

flere perioder. Det er vigtigt at understrege, at vi har sat de forskellige parameterværdi-

er i binomialmodellen s̊aledes, at beregningerne er eksempler p̊a hvordan virkeligheden

kunne se ud. Ikke desto mindre er de valgt ud fra en betragtning om, at de er en

realistiske repræsentation af virkeligheden.
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1.3 Opbygning

Det følgende giver en kort beskrivelse af opgavens opbygning.

Afsnit 2 Modigliani-Miller teorien

Dette afsnit introducerer Modigliani-Miller-teorien og de antagelser, der ligger bag. Det

viser alts̊a de antagelser, der skal være opfyldt, for at kapitalstrukturen er irrelevant for

bankerne. Afsnittet giver dermed et indblik i, hvor langt vi er fra denne ’idealiserede’

verden med vores model setup, hvor vi har tre af friktionerne med.

Afsnit 3 En periode-model

Afsnit 3 giver en gennemgang af den teoretisk model fra Admati et al. [2012]. Modellen

gør det muligt at analysere, om aktionærerne vinder værdi ved en leveragereduktion og

identificerer samtidig, de effekter friktionerne i modellen har. S̊aledes har afsnittet til

hensigt at anskueliggøre, hvorfor sænkning af leverage er vanskelig set fra aktionærernes

synsvinkel, og om det har nogen betydning, hvordan bankerne vælger at sænke leverage.

Afsnit 4 Kvantifikation af friktionerne

Hensigten med Afsnit 4 er at kvantificere effekten af de friktioner, der er med i modellen

i Afsnit 3. Det undersøges s̊aledes, hvor stor betydning friktionerne har, n̊ar banken st̊ar

overfor nye kapitalkrav. Afsnit 4 giver dermed ogs̊a et indblik i, hvor stor betydning det

har for Modigliani-Miller-teorien, at disse friktioner antages at være nul.

Afsnit 5 Modeljusteringer

I dette afsnit ændres der p̊a model setup’et fra afsnit 3, s̊aledes at der er mere end en type

gæld. Formålet er at se, hvad denne realistiske ændring har af betydning for modellen

og de tidligere resultater. Vi f̊ar derved ogs̊a en ide om, hvor p̊avirkelig modellen er

overfor ændringer i setup’et.

Afsnit 6 To periode-model

Afsnit 6 ser p̊a konklusionen i Kashyap et al. [2010] - at bankerne stilles bedre, n̊ar der

er en lang indfasning til de skærpede kapitalkrav. Modellen fra Admati et al. [2012]

udvides derfor til to perioder, i forsøget p̊a at vise dette resultat. Afsnittet har s̊aledes

til hensigt at anskueliggøre, om det er muligt at lindre tabet for aktionærerne ved en

længere indfasning.
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1.4 Definitioner

Vi beskriver her to gennemg̊aende begreber, hvor der kan herske tvivl om definitionen.

Leverage

Det varierer en del, hvordan begrebet leverage defineres. I nogle sammenhænge er det

f.eks. forholdet mellem egenkapital og gæld. Vi definerer det ligesom i Admati et al.

[2012] som forholdet mellem gæld og aktiver. Opgaven igennem bruger vi ’gearing’ som

synonym for leverage.

Obligationsejere

Banken har optaget gæld svarende til en obligation. Kreditorerne i denne opgave er der-

for obligationsejere og bliver benævnt som dette opgaven igennem. En gældsreduktion

betyder, at banken køber obligationen tilbage, og obligationsejerne sælger obligationen

tilbage. Vi vil derfor i opgaven bruge termerne ’banken køber gæld tilbage’ og ’obliga-

tionsejerne sælger gæld tilbage’.

2 Modigliani–Miller-teorien

Modigliani og Millers artikel fra 1958 omhandler følgende to sætninger, som omtales

Modigliani–Miller-teorien og er gældene under en lang række antagelser.

1. Markedsværdien af en given virksomhed samt den gennemsnitlige omkostning ved

kapital1 er uafhængig af kapitalstrukturen.

2. Afkastet p̊a aktierne forøges i forhold til leverage.

Det kan virke modstridende, at aktionærer er indifferente overfor valg af kapital (Sæt-

ning 1), n̊ar de kan forvente et højere afkast ved høj gearing (Sætning 2). Tanken er, at

risikoen, der er forbundet ved at have egenkapital, vokser med gearingen. N̊ar banken

hæver gælden, øges risikoen, og aktionærerne vil derfor kræve et højere afkast. Med

betingelserne i Modigliani–Miller-teorien opfyldt vil det højere forventede afkast net-

op udlignes af den højere risiko, aktionærerne p̊atager sig. Modigliani–Miller-teorien

argumenterer dermed imod den generelle opfattelse af, at egenkapital er dyrere end

gæld, fordi den er mere risikabel. Teorien argumenterer derfor ogs̊a imod ideen om, at

banker vil hæve udl̊ansrenten, hvis de skal sænke leverage. Selv i tilfælde hvor anta-

gelserne i Modigliani–Miller-teorien ikke er opfyldt, viser flere studier, at udl̊ansrenten

ikke p̊avirkes meget, n̊ar egenkapitalen øges. Kashyap et al. [2010] konkluderer, at 10

1Forkortes WACC, som st̊ar for Weighted-average cost of capital
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procentpoint stigning i kapitalkravene øger udl̊ansrenten mellem 25 og 45 basispoint.

Raaballe [2014] konluderer ligeledes, at bankers gennemsnitlige udl̊ansrenter højst vil

stige med 20 basispoint, hvis egenkapitalen fordobles.

Modigliani-Miller-teorien bygger som sagt p̊a en lang række antagelser. En grundlæg-

gende antagelse er, at kapitalstrukturen ikke p̊a nogen m̊ade influerer det totale cash

flow. Derudover er hovedantagelserne følgende

• Virksomheder kan kun udstede gæld og aktier.

• Friktionsløst marked - der kan handles uden omkostninger og begræsninger.

• Ingen skatter, konkursomkostninger og støtte fra anden part.

• Ingen signaleringseffekt.

• Manageren handler p̊a vegne af aktionærerne, der er ingen agentomkostninger.

Med disse antagelser kan investorerne skabe deres egen kapitalstruktur, og det forklarer

derfor, hvorfor de er indifferente mellem virksomhedens valg af samme. N̊ar investo-

rerne har mulighed for at l̊ane og udl̊ane p̊a samme vilk̊ar som virksomheden, kan de

blot omgøre effekterne, der er ved virksomhedens valg. Hvis aktionærerne f.eks. finder

gearingen for lav, kan de blot købe aktier for l̊ante penge. Ovenst̊aende antagelser er

som sagt ikke realistiske, men de er heller ikke tænkt som en korrekt repræsentation af

virkeligheden. Som Kashyap et al. [2010] p̊apeger, er fremgangsmåden med Modigliani-

Miller-teorien nyttig. Den tvinger en til at overveje og være præcis med hvilke afvigelser

man gør sig fra den ’idealiserede’ verden, og man f̊ar dermed en diciplineret analyse af

de økonomiske effekter, der er forbundet ved ændringer i kapitalstrukturen (Kashyap

et al. 2010). I det følgende skal vi netop se p̊a effekten af øgede kapitalkrav til banker-

ne, og hvorfor aktionærerne ikke finder disse fordelagtige. I den sammenhæng lindrer

vi netop p̊a nogle af antagelserne i Modigliani-Miller-teorien, s̊aledes at b̊ade skatter,

konkursomkostninger og statsstøtte inkluderes i den teoretiske analyse.
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3 En periode-model

Admati et al. [2010], Admati et al. [2012] og senest Admati og Hellwig [2013] har været

med til at skabe debat om, hvor høje kravene skal være til bankernes egenkapital. Ban-

ker, der g̊ar fallit, kan blive en byrde for skatteydere, og Admati et al. har netop været

med i denne debat om konsekevnserne af, at staten ikke griber ind og skærper kravene.

Deres holdning er klar - bankerne har alt for lidt egenkapital i forhold til deres aktiver,

og det er nødvendigt, at de bliver underlagt langt strengere krav vedrørende dette. Selv

de regulatoriske krav i Basel III er for milde set med deres perspektiv. I det følgende

afsnit tages der udgangspunkt i deres artikel ’Debt Overhang and Capital Regulation’

fra 2012. Formålet er at forst̊a nogle af de friktioner, som gør en sænkning af leverage

vanskelig for bankerne, samt at se om de skærpede krav bliver mere eller mindre van-

skelige at efterleve for bankerne afhængig af, hvordan de vælger at sænke leverage.

Opbygningen af dette afsnit er som følger. Først beskrives model setup’et, herunder om-

tales de tre friktioner, der er i modellen (skatter, konkursomkostninger og statsstøtte),

og som f̊ar Modigliani–Miller teorien til at bryde sammen. Herefter omtales tre metoder,

der kan bruges til at nedsætte leverage; ’Rekapitalisering’ hvor gæld tilbagekøbes ved

at skaffe ny egenkapital, ’Salg af aktiver’ hvor indtjening p̊a salg af aktiver bruges til at

finansiere tilbagekøb af gæld og ’Ekspansion af aktiver’, hvor ny egenkapital finansierer

købet af nye aktiver. Dereftert tages der udgangspunkt i metoden rekapitalisering, n̊ar

vi vha. modellen skal forsøge at forklare, hvorfor aktionærerne er modvillige overfor en

leveragereduktion. Til sidst i afsnittet sammenlignes de tre metoder, for at f̊a et indblik

i om bankerne vil foretrække den ene frem for den anden, n̊ar de st̊ar overfor at skulle

sænke leverage.

3.1 Model setup

Vi st̊ar p̊a tidspunkt 1 og ser p̊a en bank, som er finansieret med egenkapital og gæld.

Banken har investeret i et risikofyldt aktiv A, hvis afkast xA realiseres til tidspunkt 2.

Vi har alts̊a at gøre med en enperiode model i dette setup. Banken har ligeledes optaget

gæld svarende til en obligation med hovedstol D, kupon c og udløb til tid 2. Grundet

begrænset hæftelse vil den p̊alydende værdi af gælden kun tilbagebetales ved nulkupo-

nobligationens udløb, n̊ar bankens værdi er højere eller lig gælden, og aktionærerne vil

da modtage det resterende.

I modellen har vi at gøre med tre friktioner, som p̊avirker aktionærernes og obligations-

ejernes payoff til tid 2. De første to - konkursomkostninger og skatter - er de velkendte

friktioner indenfor trade-off teorien, n̊ar en virksomhed skal vælge fordelingen af gæld
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og egenkapital. Meget gæld og dermed høj leverage øger sandsynligheden for konkurs

og dermed konkursomkostningerne. Men meget gæld betyder samtidig en højere skatte-

fordel, da kuponen p̊a gælden kan trækkes fra i skat. Den tredje friktion er statsstøtte

og skal her tolkes som den indskydergaranti, som staten stiller obligationsejerne. Alle

friktionerne antages at være nul i Modigliani-Miller teorien s̊a ved at ændre p̊a dem,

f̊ar vi en ide om hvor vigtige disse antagelser er for teorien.

De tre friktioner defineres som følger.

3.1.1 Skatter

I Admati et al. [2012], hvor gælden er en nulkuponobligation, betragtes situationen,

hvor banken betaler skat af sine nettoindtægter. Hvis afkastet p̊a aktivet er højere

end hovedstolen p̊a gælden, betales der skat af differencen, mens banken er fritaget

for skatter, s̊alænge afkastet er mindre end hovedstolen p̊a gælden. Dette betyder, at

skatten kun p̊avirker egenkapitalen. Vi betragter modsat kun virksomhedskat og ser helt

bort fra personlige skatter. Det betyder, at vi ser p̊a den skattefordel, der er ved gæld

nemlig muligheden for at trække renterne p̊a gælden fra i skat. Dette fradrag lægges

derfor til værdien af aktiverne - skatten f̊ar dermed en indvirkning b̊ade p̊a gælden og

egenkapitalen. Skatten afhænger ikke af andre parametre, men er blot en procentsats

mellem 0 og 1 og betegnes τ .

3.1.2 Konkursomkostninger

I tilfælde af konkurs kan der være omkostninger forbundet hermed eksempelvis til advo-

kater og revisorer, som betyder, at obligationsejerne f̊ar mindre end aktivernes værdi. I

dette afsnit vedrørende konkursomkostninger ses der derfor kun p̊a tilfældet for konkurs

dvs. hvor xA+ τcD < D(1+ c). Vi definerer konkursomkostningerne som en procentdel

af aktivernes værdi, dvs.

b(xA, τ, c,D) = β(xA+ τcD) (3.1)

Hvor β er en konstant mellem 0 og 1. Denne skalering af konkursomkostningerne bety-

der, at jo større banken er, jo højere er konkursomkostningerne. Konkursomkostningerne

kan som minimum være lig 0 og maximalt være lig værdien af aktiverne, hvilket kommer

af, at aktionærerne har begrænset hæftelse, dvs.

b(xA, τ, c,D) ∈ [0, xA+ τcD]
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3.1.3 Statsstøtte

I tilfældet hvor banken ikke er i stand til at opfylde sine gældsforpligtigelser, er det mu-

ligt for obligationsejerne at reducere tabet vha. støtte udefra. I dette afsnit vedrørende

statsstøtte ses der derfor ligeledes kun p̊a tilfældet for konkurs dvs. hvor xA + τcD <

D(1 + c). I Admati et al. [2012] betegnes denne friktion som støtte fra staten eller an-

den tredje part. Den er ikke defineret nærmere end værende et beløb, der kun betales

i tilfælde af konkurs. Her lader vi den som sagt definere en indskydergaranti, som sta-

ten stiller obligationsejerne, og vi betegner den statsstøtte. Dermed skelnes der mellem

den del af gælden, som hhv. er garanteret Di og ikke garanteret Du af staten hvor

D = Di +Du. Vi arbejder med to antagelser i forbindelse med indskydergarantien; dels

er alle obligationsejere ens, dvs. de har samme andel i Di og Du, og dels er kuponen

til Di garanteret af staten, s̊aledes at obliagtionsejerne samlet set er garanteret beløbet
Di

D
D(1 + c) = Di(1 + c). Den andel af gælden der er garanetert af staten, betegner vi

α dvs. α = Di

D
og svarer alts̊a til, hvad obligationsejerne minimum har af tilbagebeta-

lingsgrad.

Ved konkurs betales der først konkursomkostninger. Herefter dækker den resterende

del af aktiverne en procentdel af obligationsejernes fordring xA+τcD−b
D(1+c)

ogs̊a kaldet tilba-

gebetalingsgraden. Hvis tilbagebetalingsgraden, som obligationsejerne f̊ar fra banken, er

mindre end den, obligationsejerne er garanteret fra staten dvs. α, da vil indskydergaran-

tien træde i kraft. Staten skal dermed betale differencen mellem det garanterede beløb,

og det beløb banken kan betale
(
Di

D
− xA+τcD−b

D(1+c)

)
D(1+c) = Di(1+c)−(xA+τcD−b).

Statsstøtten er dermed som følger og afhænger af værdien af aktiverne, skatter, kupon

samt hovedstol p̊a gælden

s(xA,τ, c,D) = [Di(1 + c)− (xA+ τcD − b)]+ (3.2)

I det ekstreme tilfælde hvor alle aktiverne g̊ar til konkursomkostninger (b = xA+τcD),

samt al gæld er garanteret af staten (Di = D), da vil statsstøtten være p̊a sit højeste

nemlig hele obligationsejernes fordring D(1 + c). Omvendt vil statsstøtten være lig

0, hvis enten intet af gælden er garanteret af staten (Di = 0), eller hvis værdien af

aktiverne, efter konkursomkostningerne er betalt, netop udgør den del af gælden, der

er garanteret (xA+ τcD − b = Di(1 + c)). Vi har alts̊a følgende

s(xA,τ, c,D) ∈ [0,D(1 + c)]
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3.1.4 Nettokonkursomkostninger

Statsstøtten fratrukket konkursomkostningerne angiver, hvor meget obligaionsejerne

netto taber, n̊ar banken g̊ar konkurs.

n(xA,τ, c,D) = b(xA,τ, c,D)− s(xA,τ, c,D) (3.3)

= β(xA+ τcD)− [Di(1 + c)− (1− β)(xA+ τcD)]+

Hvis konkursomkostningerne er sat maksimalt dvs. lig værdien af aktiverne, mens intet

af gælden er garanteret af staten, da vil nettokonkursomkostningerne være p̊a sit højeste

nemlig xA + τcD. Omvendt vil nettokonkursomkostningerne være p̊a sit laveste, n̊ar

der ingen konkursomkostninger er (β = 0), og al gæld er garanteret af staten Di = D.

Samlet har vi

n(xA,τ, c,D) ∈ [xA+ τcD −D(1 + c), xA+ τcD]

Dette betyder, at nettokonkursomkostningerne højest g̊ar ind og dækker tabet for gælds-

haverne s̊a en konkurs undg̊as. Banken har dermed ikke mulighed for at vinde noget

ved en konkurs.

Ligning (3.3) betyder, at nettokonkursomkostningerne b̊ade kan stige og falde, afhængig

af om banken sænker leverage ved salg af aktiver, rekapitalisering eller ved ekspansion

af aktiver. Ved rekapitalisering skal vi f.eks. i afsnit 3.3.4 se, at nettokonkursomkost-

ningerne b̊ade kan falde og stige, hvilket ogs̊a er tilfældet ved asset salg. Omvendt kan

nettokonkursomkostningerne kun stige ved ’asset ekspansion’, da konkursomkostnin-

gerne stiger samtidig med, at statsstøtten falder. Dog skal vi i afsnit 3.4 se, at netto-

konkursomkostningerne er homogene i forhold til bankens størrelse. Dette betyder, at

det ikke har nogen betydning for valg af metode til at sænke leverage, at nettokon-

kursomkostninger ved en af metoderne er voksende, mens de i de andre tilfælde kan

være faldende.

Det er vigtigt at bemærke, at vi ser p̊a en bank, som allerede har valgt sit gældsniveau.

Der er nemlig forskel p̊a, hvilken effekt f.eks. statsstøtten har, afhængig af om banken

skal til at optage gæld, eller om den skal beslutte om den vil tilbagkøbe noget af den

eksisterende gæld. N̊ar der til en start skal optages gæld i banken, vil højere statsstøtte

betyde, at man vælger højere gæld. Den højere statsstøtte giver nemlig gældshaver en

større garanti og gør alts̊a gælden og dermed banken mere værd. N̊ar gælden omvendt

allerede er optaget, vil en højere statsstøtte gøre banken mindre villig til at tilbagekøbe

gælden. Dette skyldes, at gælden som beskrevet er blevet mere værd og dermed ogs̊a

dyrere at tilbagekøbe.
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3.1.5 Værdien af gæld og egenkapital

Med ovenst̊aende friktioner i modellen bliver payoff til aktionærer og obligationsejere

til tidspunkt 2 som angivet i Tabel 1 nedenfor. Obligationsejerne f̊ar hele fordringen

tilbagebetalt, s̊alænge aktivernes værdi kan dække dette, hvor aktivernes værdi er skat-

tefordelen lagt til den reelle værdi af aktiverne. Hvis aktiverne omvendt er mindre end

obligationsejernes fordring, vil de modtage værdien af aktiverne, efter nettokonkursom-

kostningerne er trukket fra. I begge tilfælde vil aktionærerne modtage den reciprokke

værdi af aktivernes værdi og fordringen p̊a gælden, dog kun større eller lig 0 da de har

begrænset hæftelse.

xA+ τcD < D(1 + c) xA+ τcD ≥ D(1 + c)

Payoff til aktionærer 0 xA+ τcD − (1 + c)D

Payoff til obligationsejere xA+ τcD − n(xA,D) (1 + c)D

Tabel 1

Værdien af gælden og egenkapitalen til tidspunkt 1 kan nu findes som den tilbagedis-

konterede forventede værdi - under det risikioneutrale mål - af payoff. I Admati et al.

[2010] er renten sat til 0, s̊aledes at man ser bort fra diskonteringen. I afsnit 4.1 hvor vi

optilller modellen i et binomial setup for at kvantificere nogle af effekterne, vil vi tage

diskonteringseffekten med.

V E(A,D) =

∞∫
D(1+c)−τcD

A

(xA+ τcD − (1 + c)D) dF (x) (3.4)

V D(A,D) =

∞∫
D(1+c)−τcD

A

(1 + c)D dF (x) +

D(1+c)−τcD
A∫

0

(xA+ τcD − n(xA,τ, c,D)) dF (x)

(3.5)

F (x) er den risikoneutrale fordelingsfunktionen for afkastet p̊a aktivet og F (x) ∈ [0,∞].

Det antages, at fordelingsfunktionen er uafhængig af størrelsen af bankens leverage.

Ligesom Admati et al. [2012] forklarer, bygger det p̊a en antagelse om, at der er kon-

kurrence p̊a det marked banken befinder sig p̊a. Dermed er banken pristager og kan

alts̊a ikke p̊avirke, hvordan risikoen prises i markedet.
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Markedsprisen for gælden pr. enhed hovedstol, som vi betegner qD(D), beregnes som

følgende.

qD(A,D) =
V D

D
=

∞∫
D(1+c)−τcD

A

(1 + c) dF (x)

︸ ︷︷ ︸
(1+c)(1−F(D(1+c)−τcD

A ))

+

D(1+c)−τcD
A∫

0

xA+ τcD − n(...)

D
dF (x) (3.6)

Vi vender tilbage til denne i afsnit 3.3.1.

3.2 Metoder til at sænke leverage

Med ovenst̊aende modelsetup p̊a plads vil vi se p̊a tre forskellige metoder, banken kan

bruge til at nedsætte leverage.

1. Salg af aktiver

Banken sælger ud af sine aktiver og bruger midlerne til at tilbagekøbe noget af

gælden. P̊a den m̊ade sænkes leverage samtidig med, at balancen bliver mindre.

Hvad balancen præcis ændres til afhænger af, om gælden handler under, til eller

over par. Hvis aktiverne sænkes med 50, da kan hovedstolen p̊a gælden ligeledes

sænkes med 50, hvis gælden sælger til par. Hvis gælden omvendt sælger til under

par, skaber det ekstra likviditet, som g̊ar ind p̊a aktiverne og dermed hæver egen-

kapitalen. Hvis gælden omvendt sælger til over par, skal der sælges ekstra aktiver

for at kunne betale for gælden, og egenkapitalen vil dermed falde.

2. Rekapitalisering

Banken skaffer ny egenkapital og bruger dette til at tilbagekøbe noget af gælden.

S̊aledes forbliver balancen den samme samtidig med, at leverage sænkes. Det har

alts̊a ingen direkte betydning for balancen, om gælden tilbagekøbes hhv. under,

til eller over par. Hvis hovedstolen p̊a gælden f.eks. sænkes med 10, men det koster

12, da skal banken først hæve egenkapitalen og dermed aktiverne med 12. Herefter

bruges de 12 p̊a at tilbagekøbe 10 af gælden, og egenkapitalen vil netop falde med

de 2, der har været den rene omkostning. P̊a den måde ser balancen ud som den

ville, hvis man nedskrev hovedstolen med 10 i tilfældet hvor gælden handlede til

par. Her skulle man dog kun skaffe 10 i egenkapital. Forskellen best̊ar alts̊a i, hvor

meget kapital banken skal ud og hente hos aktionærerne - jo dyrere gælden er, jo

mere kapital skal der skaffes fra aktionærerne for at f̊a samme balancesum.
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3. Ekspansion af aktiver

Banken udsteder ny egenkapital og bruger dette til at købe nye aktiver. Leverage

sænkes dermed samtidig med, at balancen vokser. Ligesom ved rekapitalisering vil

balancen forblive den samme, uanset om aktiverne købes hhv. under, til eller over

par. Med samme argument som ved rekapitaliseringen kan det vises, at forskellen

vil ligge i, hvor meget kapital man er nødt til at hente hos aktionærerne - jo dyrere

aktiverne er, jo mere kapital skal der hentes for at f̊a samme balancesum. I afsnit

3.4.2 diskuteres prisen p̊a aktiverne.

I Admati et al. [2012] illustreres ved Figur 1 (se bilag A), hvordan de 3 metoder kan

bruges s̊aledes, at leverage sænkes fra 90 til 80 %. Her er det dog vigtigt at huske p̊a to

ting jf. ovenst̊aende. Deres illustration af ’Salg af aktiver’ antager, at b̊ade aktiver og

gæld sælges til par, og ved ’Rekapitalisering’ og ’Ekspansion af aktiver’ kan man ikke

se, om man er i en situation, hvor man har været nødt til at bede aktionærerne om

mange eller f̊a midler for at opn̊a de 80 % i leverage.

I afsnit 3.3 nedenfor tages der udgangspunkt i rekapitalisering til at nedsætte leverage.

Senere i afsnit 3.4 ser vi p̊a forskellen mellem de tre metoder til at sænke leverage, og

dermed hvilken der er bedst set fra aktionærernes synsvinkel. Metoden ’Salg af aktiver’

er netop interessant at se nærmere p̊a, da der har været diskussioner i det offentlige

om, hvorvidt de skærpede kapitalkrav vil f̊a bankerne til at reducere deres udl̊an be-

tragteligt. I givet fald kunne det ramme væksten og dermed økonomien h̊ardt, og dette

har netop været et af argumenterne imod de skærpede kapitalkrav. I afsnit 3.4 f̊ar vi

dermed et indblik i, om der er belæg for dette argument imod de skærpede kapitalkrav.

3.3 Rekapitalisering

I det følgende afsnit tages der udgangspunkt i sænkning af leverage vha. rekapitali-

sering. Leveragereduktion i dette afsnit skal alts̊a udelukkende forst̊as som tilbagekøb

af gæld finansieret med ny egenkapital. Prisen for leveragereduktionen betales gennem

egenkapitalen, men spørgsm̊alet er hvordan værdien af denne kapitalstruktursændring

deles mellem aktionærerne og obligationsejerne. Vi skal netop se, at det er her, en af

de centrale grunde, til at aktionærerne finder det ufordelagtigt at tilbagekøbe gæld,

gemmer sig. Vi antager ligesom Admati et al. [2012], at aktionærerne kun vil vælge at

nedsætte gælden, hvis det øger deres egen formue, dvs. den forøgede værdi af egekapi-

talen skal være større end prisen for at nedsætte gælden. Vi starter derfor med at se p̊a

omkostningerne ved at tilbagekøbe gæld for herefter at kunne sammenligne dem med

værdiændringen af egenkapitalen.
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3.3.1 Prisen p̊a gælden

Hvis banken reducerer gælden med ∆, da vil de tilbageværende obligationsejere f̊a hele

deres fordring (D−∆)(1+c), s̊alænge aktivernes værdi er højere eller lig dette. Omvendt

vil de kun f̊a værdien af aktiverne, efter der er trukket nettokonkursomkostninger fra,

i tilfælde af at aktiverne er mindre end fordringen. Payoff pr. enhed hovedstol for de

tilbageværende obligationsjere bliver alts̊a som i Tabel 2 nedenfor - dvs. prisen for

gælden er lig

qD(A,D −∆) (3.7)

Hvor qD er givet som i ligning (3.6).

xA+ τc(D −∆) < (D −∆)(1 + c) ≥ (D −∆)(1 + c)

Payoff til obligationsejer-
ne pr. enhed hovedstol

xA+τc(D−∆)−n(...)
D−∆

1 + c

Tabel 2

N̊ar vikrsomheden reducerer gælden fra D til D−∆ foreg̊ar det til prisen qD(A,D−∆)

og ikke qD(A,D), som der ogs̊a argumenteres for i Admati et. al [2012]. Tanken er

følgende; da obligationsejerne selv er herrer over, om de vil beholde eller sælge gælden,

skal de netop ogs̊a være indifferente mellem at beholde og sælge gælden, for at marke-

det cleares. Da den tilbageværende gæld pr. enhed hovedstol har værdien qD(A,D−∆)

lige efter tilbagekøbet, vil en højere pris end denne betyde, at alle obligationsejere er

interesserede i at sælge. Dette vil presse prisen nedad. Er prisen omvendt lavere end

qD(A,D−∆), vil ingen obligationsejere være interesserede i at sælge, hvilket vil presse

prisen opad.

I dette setup med statsstøtten defineret som indskydergaranti (hvormed en del af gælden

er 100 % sikker) er det vigtigt at understrege, at n̊ar en andel af gælden tilbagekøbes,

indebærer det, at nogle af obligationsejerne købes helt ud. Forklaringen ligger i m̊aden

hvormed gælden er prisfastsat. Prisen qD(A,D−∆) beregnes som den samlede værdi af

gælden (som netop tager højde for, at der er Di/D % sikker gæld) delt med hovedstolen

p̊a gælden jf. ligning (3.6). Det betyder, at prisen tager højde for den andel sikre gæld,

der er i banken. Hvis man i stedet for s̊a p̊a det som, at banken blot tilbagekøbte noget af

den ikke sikre gæld hos en af obligationsejerne, da ville de tilbagekøbe en mindre andel

af den sikre gæld end Di

D
%. Prisen ville derfor i det tilfælde være lavere end q(D−∆).

Vi vil i afsnit 5.1 se p̊a, hvilken betydning det f̊ar, hvis banken b̊ade har junior- og

seniorgæld og kan nøjes med at tilbagekøbe den billigere juniorgæld. Dette kan netop
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sammenlignes med tilfældet i vores setup, hvor banken kun tilbagekøber noget af gælden

hos en obligationsejer og dermed ogs̊a kan gøre det til en billigere pris. Men for nu skal

en gældsreduktion forst̊as, som at en eller flere obligationsejere købes helt ud af banken.

Med prisen p̊a gælden p̊a plads kan vi nu se, om aktionærerne finder det fordelagtigt

at reducere gælden gennem en rekapitalisering, hvilket fører os til Sætning 1.

3.3.2 Sætning 1 - Aktionærernes modstand mod Rekapitalisering

Aktionærer stilles strengt værre ved at udstede nye aktier til at rekapitalisere banken og

derved reducere størrelsen p̊a deres gæld.

I Admati et. al [2012] beviser de Sætning 1 ved at vise, at den forøgede værdi af

egekapitalen er mindre end prisen for at nedsætte gælden. I dette setup hvor gælden

er en obligation med kuponen c, og hvor skatterne er defineret anderledes, forbliver

resultatet det samme.

Bevis Fra (3.4) har vi følgende, hvor vi lader t(D) = D(1+c)−τcD
A

V E(D −∆)− V E(D)
∗
= (1 + c)∆ (1− F (t(D −∆))) − τc∆(1− F (t(D −∆)))︸ ︷︷ ︸

>0

+

t(D)∫
t(D−∆)

(xA+ τcD − (1 + c)D) dF (x)

︸ ︷︷ ︸
<0

(3.8)

< (1 + c)∆ (1− F (t(D −∆)))
∗∗
≤ ∆ qD(A,D −∆)

(*) Hvor 1− F (t(D)) =
∞∫

t(D)

dF (x)

(**) Jf ligning (3.6) �

Ændringen i egenkapitalen, n̊ar gælden sænkes med ∆, kan tolkes som følgende. Den

øges med den del aktionærerne sparer ved ikke at skulle tilbagebetale obligationsejerne

i tilfælde af, at banken ikke g̊ar konkurs dvs. ∆ samt de tilhørende renter (første led i

(3.8)). Til gengæld falder den med den del, aktionærerne mister i rentefradrag i tilfælde

af, at banken ikke g̊ar konkurs dvs. skattegevinsten ved kuponbetalingen p̊a ∆ (andet

led i (3.8)). N̊ar afkastet p̊a aktiverne ligger mellem (D − ∆)(1 + c) − τc(D − ∆) og

D(1 + c) − τcD, og gælden er p̊a D, da kan aktionærerne vælge at erklære banken
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konkurs og dermed undg̊a at miste xA + τcD − (1 + c)D. Hvis de alternativt vælger

at rekapitalisere, frasiger de sig denne option og mister værdien af den (tredje led i (3.8)).

Jf. ligning (3.6) vil nettokonkursomkostningerne lindre tabet for aktionærerne. Det

betyder, at højere konkursomkostninger og lavere statsstøtte lindrer den negative ef-

fekt, rekapitaliseringen har p̊a aktionærernes værdi. Grunden til dette er helt simpelt,

at højere konkursomkostninger og lavere statsstøtte mindsker markedsprisen for gæl-

den samtidig med, at egenkapitalen forbliver den samme. Skatterne derimod kan b̊ade

øge og mindske tabet for aktionærerne. Dette ses ved omskrivning af (3.8), s̊aledes

at vi f̊ar følgende tre led, som afhænger af skatterne τc(D − ∆)(1 − F (t(D − ∆))),

(1 + c)∆(1− F (t(D−∆))) samt −τcD(1− F (t(D))). Om ændringen i τc(D−∆)(1−
F (t(D−∆))) + (1 + c)∆(1−F (t(D−∆)))− τcD(1−F (t(D))) er positiv eller negativ,

n̊ar skatten hæves, afhænger af hvor meget gælden sænkes samt sandsynligheden for

ikke at g̊a fallit før og efter rekapitaliseringen. ∆V E kan alts̊a b̊ade vokse og aftage med

skatten og dermed betyde en forøgelse eller lindring af det tab, aktionærerne f̊ar med en

rekapitalisering. N̊ar skatten stiger, f̊ar aktionærerne et ekstra skattefradrag, noget af

dette skattefradrag vil alts̊a g̊a tabt hvis gælden reduceres - jo større skat jo større tab.

Aktionærerne f̊ar dog i sidste ende kun noget ud af et s̊adan skattefradrag, hvis banken

ikke er g̊aet konkurs til tid 2, hvorfor tabet afhænger af sandsynligheden for ikke at g̊a

konkurs før og efter rekapitaliseringen. Disse sandsynligheder stiger netop med skatten,

eftersom højere skatter gør aktiverne mere værd. Aktionærerne vinder omvendt den

fordel, at de ved en gældsreduktion ikke skal betale kupon af den tilbagekøbte gæld.

Eftersom sandsynligheden for denne hændelse stiger med skatten, er denne fordel vok-

sende med skatten. Der er alts̊a et trade off - n̊ar skatten stiger, er en gældsreduktion

p̊a den ene side d̊arlig for aktionærerne, da de g̊ar glip af noget skattefradrag og sand-

synligheden for denne hændelse stiger. Omvendt vil den højere skat og dermed højere

sandsynlighed for ikke at g̊a konkurs øge værdien af gældsreduktionen i form af ikke

at skulle betale den ekstra kupon. Opsummeret betyder det, at ∆V E b̊ade kan stige

og falde, n̊ar skatten stiger, og at tabet for aktionærerne dermed b̊ade kan øges og

lindres af en stigning i skatten. En større gældsreduktion (høj ∆) vil øge værdien af

at spare kuponbetalingen, og ∆V E vil derfor g̊a henimod at være positiv, n̊ar skatten

stiger, og dermed lindre tabet for aktionærerne. I Admati et al. [2012] er der som sagt

ikke denne skattefordel, da der kun er en personlig skat i deres model. Den p̊avirker

kun egenkapitalen, og en stigning betyder, at aktionærerne skal betale yderligere i skat.

Skatten p̊avirker derfor egenkapitalen negativt, hvilket betyder, at en højere skat gør

det mindre fordelagtigt for aktionærerne at reducere gælden.
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N̊ar gælden sænkes ved en rekapitalisering, giver det værdi til aktionærerne, i tilfældet

hvor banken ikke g̊ar konkurs. Der vil nemlig være en mindre forpligtigelse overfor ob-

ligationsejerne og dermed mere værdi til egenkapitalen. Aktionærerne vil højest betale

(1 + c)∆ (1− F (t(D −∆))) for at opn̊a denne gevinst2 ved at nedsætte gælden med

∆, da dette svarer til (1 + c)∆(1 − P (Fallit)). Hvis afkastet p̊a aktiverne ligger mel-

lem (D −∆)(1 + c) og D(1 + c), og hovedstolen p̊a gælden er D, da kan aktionærerne

vælge at erklære banken konkurs i stedet for at rekapitalisere. Da de har denne op-

tion grundet begrænset hæftelse, er det kun en pris under (1 + c)∆ (1− F (t(D −∆))),

der vil give dem værdi ved en rekapitalisering. Ser vi i stedet for p̊a obligationsejer-

ne, da vælger de kun at sælge ud af gælden, hvis de kompenseres for det, de g̊ar

glip af, s̊aledes at de er indifferente mellem at sælge og beholde gælden ligesom be-

skrevet i afsnit 3.3.1. Beløbet (1 + c)∆ (1− F (t(D −∆))) dækker, hvad de ville have

f̊aet, i tilfældet hvor banken ikke g̊ar konkurs. I tilfældet hvor nettokonkursomkost-

ningerne er sat maximalt dvs. xA + τcD, s̊aledes at gældshaverne intet f̊ar i tilfælde

af konkurs, da vil (1 + c)∆ (1− F (t(D −∆))) netop være prisen for gælden. Hvis

nettokonkursomkostningerne er lavere, vil prisen for gælden omvendt være højere end

(1+c)∆ (1− F (t(D −∆))), da de her ogs̊a ville have f̊aet et payoff i tilfælde af konkurs.

Et payoff som nu skal deles mellem færre obligationsejere og dermed er endnu mere værd.

Lidt afhængig af hvordan kuponen faststættes, og hvordan nettokonkursomkostningerne

ser ud, vil en positiv fallitsandsynlighed sænke værdien af gælden til under hovedsto-

len, og gælden kan dermed købes til under par3. P̊a trods af dette har vi nu set, at

tilbagekøb af gæld fortsat ikke er i aktionærernes interesse. Da vi m̊a antage, at ban-

ken handler i aktionærernes interesse, betyder dette, at en rekapitalisering ikke finder

sted frivilligt. N̊ar gælden sænkes, skaber det værdi for obligationsejerne. N̊ar gælden

allerede er p̊a plads i banken, bliver det derfor dyrt for aktionærerne at tilbagekøbe

gælden, n̊ar det skal gøres til en pris, hvor obligationsejerne er indifferente mellem at

bevare eller sælge gælden. Prisen er simpelthen for høj i forhold til, at aktionærerne

kan vælge at bakke ud og erklære banken for konkurs. I tilfældet med maksimale net-

tokonkursomkostninger vil prisen for gælden være lig (1 + c)∆ (1− F (t(D −∆))), og

uden skatter vil forøgelsen i egenkapitalen komme tættest p̊a dette beløb. Men selv da

vil aktionærerne tabe værdien af optionen p̊a at kunne erklære sig konkurs, dvs. hvad

der svarer til
∫ D(1++c)

A
(D−∆)(1+c)

A

(xA − (1 + c)D) dF (x). I dette scenarie alts̊a med maksimale

nettokonkursomkostninger og ingen skatter vil en rekapitalisering ellers ligefrem hæve

den samlede værdi af banken, hvilket fører os frem til Sætning 1.1.

2Det er netop (1+c)∆ aktionærerne undg̊ar at skulle betale i tilfælde af, at der ikke er konkurs, da
vi i modsætning til Admati et al. [2012] har at gælden er en kuponobligation.

3Det er ikke tilfældet, hvis f.eks. kuponen sættes, s̊a værdien af gælden er lig hovedstolen p̊a gælden,
eller hvis nettokonkursomkostningerne er ved sit minimum s̊a statsstøtten forhindrer konkurs.
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3.3.3 Sætning 1.1 - Rekapitalisering kan øge den samlede værdi

I tilfældet med ingen statsstøtte (s = 0) og ingen skatter (τ = 0) vil en rekapitalisering

øge den samlede værdi af banken, dvs.

V E(D −∆)− V E(D) + V D(D −∆)− V D(D) = ∆V E + ∆V D > 0.

∆V E + ∆V D vil være voksende med størrelsen af konkursomkostningerne (α).

Bevis Fra (3.4) og (3.5) har vi følgende

∆V E + ∆V D =

t(D)∫
0

n(D) dF (x)−
t(D−∆)∫

0

n(D −∆) dF (x)−
∞∫

0

τc∆ dF (x) (3.9)

∗
=

t(D)∫
0

b(D) dF (x)−
t(D−∆)∫

0

b(D −∆) dF (x)

=

t(D)∫
0

αxA dF (x)−
t(D−∆)∫

0

αxA dF (x) ≥ 0

(*) Med τ = s = 0 �

Værdien af banken stiger netop med det beløb, som de sparer i konkursomkostnin-

ger n̊ar gælden sænkes. N̊ar banken træffer beslutninger p̊a vegne af aktionærerne, kan

det alts̊a være i strid med at maksimere den samlede værdi af banken. Dette er dog i

tilfældet, hvor vi balancerer os tilbage mod Modigliani-Miller teorien, nemlig hvor der

ingen skatter og statsstøtte er. Men det er fortsat en vigtig pointe, da det viser hvor

uvillig aktionærerne kan være for en gældsreduktion, og det viser netop en agentom-

kostning ved at have gæld. Som ligning (3.9) viser, vil skatterne lindre effekten med

τcD eftersom man mister skattefordelen ved at sænke gælden. Skatten vil ligeledes f̊a

en betydning for nettekonkursomkostningerne, da skatten p̊avirker aktivernes værdi.

Statsstøtten vil ogs̊a lindre effekten, for n̊ar gælden sænkes, mens aktiverne forbliver

de samme, er der mindre sandsynlighed for at indskydergarantien træder i kræft. Man

mister derfor noget af værdien af denne, n̊ar gælden sænkes. Hvis statsstøtten og skat-

ten er høje nok, kan de alts̊a eliminere effekten helt, s̊aledes at bankens beslutning ikke

g̊ar i strid med at maksimere den samlede værdi af banken.

Som vi har set, er prisen p̊a gælden for høj til, at en rekapitalisering er fordelagtig

for aktionærerne. Vi vil derfor i det følgende se, om resultatet i Sætning 1 ændrer sig,

hvis banken og obligationsejerne i stedet for forhandler om prisen p̊a gælden. S̊adan s̊a

det ikke længere er markedsprisen, banken skal betale for at tilbagekøbe gælden.
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3.3.4 Forhandling om prisen

Ved en kollektiv forhandling mellem obligationsejere og banken vil obligationsejerne kun

acceptere at sælge gælden tilbage, hvis de som minimum modtager forskellen mellem,

hvad gælden var værd før og efter tilbagekøbet af gælden, ligesom Admati et al. [2012]

beskriver.

V D(A,D)− V D(A,D −∆) = qD(A,D)D − qD(A,D −∆)(D −∆)

= qD(A,D −∆)∆− (qD(A,D −∆)− qD(A,D))D (3.10)

Vi ser fra ligning (3.10), at forskellen mellem markedsprisen og forhandlingsprisen er

(qD(A,D−∆)−qD(A,D))D. I Sætning 3 længere nede skal vi se, at dette led er positivt,

hvilket betyder, at markedsprisen overstiger forhandlingsprisen. Ved en kollektiv for-

handling, hvor alternativet til forhandlingen er ingen gældsreduktion og derved større

risiko for konkurs, der deler obligationsejerne deres gevinst ved gældsreduktionen med

banken. De tilbageværende obligationsejere har alts̊a værdien V D(A,D − ∆), mens

obligationsejerne, der købes ud, f̊ar værdien V D(A,D) − V D(A,D − ∆). S̊aledes har

obligationsejerne - tidligere samt eksisterende - samlet værdien V D(A,D), og alts̊a blot

den værdi gælden var værd inden gældsreduktionen. I stedet for at se p̊a hver enkelt

obligationsejer og dennes beslutning om at tilbagekøbe gælden eller ej (som er tilfældet

n̊ar en obligationsjer sælger gælden gennem markedet), ser man alts̊a p̊a obligations-

ejerne som en samlet. N̊ar gælden købes tilbage gennem markedet, p̊avirker det i sig

selv markedsprisen q(A,D − ∆), s̊aledes at den stiger. N̊ar obligationsejerne selv skal

beslutte, om de vil beholde eller sælge gælden, skal de være infifferente mellem at blive

og sælge. Derfor skal de netop have prisen q(A,D−∆), hvorved markedsprisen er højere

end forhandlingsprisen.

I Admati et al. [2012] Sætning 3 beviser de, at prisen p̊a gælden pr. enhed hovedstol al-

tid er højere efter en rekapitalisering, s̊alænge nettokonkursomkostningerne vokser med

hovedstolen p̊a gælden dvs.

qD(A,D) < qD(A,D −∆)

Markedsprisen p̊avirkes alts̊a af de valg banken foretager sig. Årsagen til dette er, at

n̊ar gælden sænkes, stiger sandsynligheden for at obligationsejerne f̊ar sine penge igen.

Gælden bliver mere sikker og dermed mere værd efter en rekapitalisering. S̊a længe

nettokonkursomkostningerne mindskes med størrelsen p̊a gælden, vil dette altid gælde.

Der vil nemlig ikke være nogle negative effekter ved at nedsætte gælden set fra obliga-

tionsejernes synsvinkel, hvilket er essensen af Sætning 3.
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Med vores modelsetup hvor konkursomkostningerne og statsstøtten er defineret hhv.

som i afsnit 3.1.2 og 3.1.3, kan nettokonkursomkostningerne b̊ade vokse og falde ef-

ter en rekapitalisering. Konkursomkostningerne mindskes n̊ar gælden sænkes. Dette

skyldes den skattefordel banken mister, og som derved p̊avirker aktiverne negativt.

Ligeledes vil statsstøtten falde, n̊ar gælden sænkes, til trods for at værdien af akti-

verne falder. N̊ar gælden sænkes med ∆, reduceres den garanterede gæld med den

andel, som de tilbagebetalte obligationsejere havde. S̊aledes at den sikre del af gæl-

den samlet falder med ∆
D

%. Værdien af aktiverne var før rekapitaliseringen lig (1 −
β)(xA + τcD) og falder efter rekapitaliseringen med (1 − β)τc∆ dvs. τc∆

xA+τcD
%. Vær-

dien af den sikre gæld falder alts̊a relativt mere eller med det samme som værdi-

en af aktiverne4. Dermed ses det, at statsstøtten efter rekapitaliseringen (s(D − ∆))

er mindre eller lig statsstøtten før rekapitaliseringen (s(D)) dvs. [Di(1 + c) − (1 −
β)(xA + τcD)]+ ≥

[(
Di −∆Di

D

)
(1 + c)− (1− β)(xA+ τc(D −∆))

]+

. S̊aledes kan

statsstøtten godt være 0 før og efter rekapitaliseringen, hvis aktiverne er høje nok til at

dække den garanterede del af gælden. Men det vil aldrig være tilfældet, at statsstøtten

er strengt lavere før end efter en rekapitalisering. Da b̊ade konkursomkostningerne og

statsstøtten falder ved en gældsreduktion betyder det at nettokonkursomkostningerne

b̊ade kan falde og stige ved en rekapitalisering. Det afhænger af, hvor stor en procentdel

af gælden der er garanteret af staten (α), og hvor høje konkursomkostningerne generelt

set er (β).

Sætning 3 i Admati et al. [2012] dækker som sagt ikke tilfældet hvor n(D−∆) > n(D).

Dog kan vi bevise at med vores definition af nettokonkursomkostningerne, der vil Sæt-

ning 3 fortsat holde, uanset om n(D −∆) er mindre, lig eller større end n(D). Vi har

alts̊a følgende redigerede udgave af Sætning 3, og beviset bliver dermed ogs̊a et andet.

3.3.5 Sætning 3 - Forøget værdi af gælden efter rekapitalisering

Med nettokonkursomkostninger givet som i ligning (3.3) vil prisen p̊a gælden stige efter

en rekapitalisering (qD(A,D − ∆) > qD(A,D)), og det er uanset om nettokonkursom-

kostningerne stiger eller aftager med gælden.

4Dette ses netop udfra følgende ∆
D > τc∆

xA+τcD → xA > 0
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Bevis Fra (3.1), (3.2) samt (3.6) f̊ar vi følgende

q(A,D) =

∞∫
t(D)

(1 + c)dF (x) +

t(D)∫
t(D−∆)

(1− α)(xA+ τcD) +

S(D)︷ ︸︸ ︷
[Di(1 + c)− (1− α)(xA+ τcD)]+

D
dF (x)

+

t(D−∆)∫
0

(1− α)(xA+ τcD) +

S(D)︷ ︸︸ ︷
[Di(1 + c)− (1− α)(xA+ τcD)]+

D
dF (x)

(3.11)

<

∞∫
t(D)

(1 + c)dF (x) +

t(D)∫
t(D−∆)

(1 + c)dF (x)

t(D−∆)∫
0

(1− α)(xA+ τc(D −∆)) +

D−∆︷ ︸︸ ︷
[(Di −∆

Di

D
)(1 + c)− (1− α)(xA+ τc(D −∆))]+

D −∆
dF (x)

(3.12)

= qD(A,D −∆)

Ovenst̊aende ulighedstegn kommer af følgende.

• Første led i ligning (3.11) og (3.12) g̊ar ud med hinanden.

• Andet led i ligning (3.11) kan højest være lig andet led i ligning (3.12), hvilket

kun er tilfældet, n̊ar al gæld er garanteret af staten.

• Tredje led giver tre scenarier afhængig af værdien af aktiverne og størrelsen af Di

1. s(D) = s(D −∆) = 0 Da (1−α)xA
D

< (1−α)xA
D−∆

er tredje led i ligning (3.11) mindst

2. s(D) og s(D −∆) > 0 Ledene er begge Di(1+c)
D

eftersom
Di−∆Di

D

D−∆
= Di(1+c)

D
.

3. s(D) > 0 og s(D −∆) = 0

Di(1+c)−(1−α)(xA+τcD) > 0 og Di−∆Di

D
(1+c)−(1−α)(xA+τc(D−∆)) < 0.

→ Di(1 + c)− (1− α)(xA+ τcD) = ∆
Di

D
(1 + c)− (1− α)(τc∆) (3.13)

som maksimum. Tredje led i ligning (3.11) kan derfor maksimalt være lig
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t(D−∆)∫
0

(1−α)(xA+τcD)+∆Di

D
(1+c)−(1−α)(τc∆)

D
dF (x) =

t(D−∆)∫
0

Di(1+c)
D

dF (x)

Hvilket er det samme som tredje led i ligning (3.12)
t(D−∆)∫

0

(1−α)(xA+τc(D−∆))
D−∆

dF (x) =
t(D−∆)∫

0

Di(1+c)
D

dF (x)

Ved begge omksrivinger er der brugt (1− α)(xA+ τcD) = Di(1 + c)−∆Di

D
(1 +

c) + (1− α)(τc∆) fra ligning (3.13) �

Resultatet er ikke overraskende, n̊ar man tænker over, hvordan hhv. konkursomkostnin-

gerne og statsstøtten er defineret. Godt nok bliver statsstøtten mindre efter en rekapita-

lisering, men da den garanterede del af gælden kun sænkes med den samme procentdel,

som gælden sænkes med, vil værdien af gælden fortsat stige efter en rekapitalisering

relativt til størrelsen p̊a gælden. De tilbageværende obligationsejere er stillet liges̊a godt

i forhold til statsstøtten, som de var før rekapitaliseringen. Og de f̊ar fortsat gavn af,

at konkursomkostningerne falder, samt der nu er færre obligationsejere, der skal dele

værdien af aktiverne i tilfælde af konkurs.

Vi har vist, at forhandlingsprisen givet som i ligning (3.10) er lavere end markedsprisen,

og vi kan nu se, om forhandlingsprisen gør nogen forskel for resultatet i Sætning 1. I

Sætning 1 havde vi, at værdiændringen i egenkapitalen altid er lavere end prisen p̊a

gælden, og at en rekapitalisering derfor ikke ville finde sted. Vi erstatter nu markedspri-

sen med forhandlingsprisen og f̊ar dermed følgende betingelse, der skal være opfyldt,

for at en rekapitalisering finder sted

V E(A,D −∆)− V E(A,D) > Forhandlingsprisen

∆V E > V D(A,D)− V D(A,D −∆)

∆V E + ∆V D ∗
> 0 (3.14)

0
∗∗
<

t(D)∫
0

n(D) dF (x)−
t(D−∆)∫

0

n(D −∆) dF (x)−
∞∫

0

τc∆ dF (x)

(*) Hvor ∆V = V (A,D −∆)− V (A,D).

(**) Bruger resultatet fra Sætning 1.1 (ligning (3.9)).

I modsætning til Sætning 1 vil der nu være situationer, hvor banken vil vælge at re-

kapitalisere. Med skatterne og statsstøtten lig 0 vil det altid være tilfældet, eftersom

konkursomkostningerne er voksende med gælden. Hvis disse parametre ikke er 0, af-

hænger det af, hvor høje konkursomkostningerne er relativt til statsstøtten og skatten.
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N̊ar banken sænker gælden, sparer den netop konkursomkostningerne, mens den mister

nogle skattefordele og noget statsstøtte. Der er derfor et trade off mellem disse. Eftersom

forhandlingsprisen er lig værdiændringen af gælden, vil man ikke være i situationen,

hvor banken fravælger at rekapitalisere til trods for at den samlede værdi stiger, som

ses fra ligning (3.14). Dette var tilfældet, n̊ar obligationsejerne tilbagekøbte gælden til

markedsprisen. Dog skal vi huske p̊a, at situationen, hvor skattefordelen er mindre end

nettokonkursomkostningerne (dvs. den samlede værdi stiger ved en rekapitalisering),

ikke er s̊a realistisk. Det ville betyde, at banken ikke har lavet et godt trade off.

Samlet set har vi følgende, n̊ar vi g̊ar fra markedsprisen til forhandlingsprisen.

Rekapitalisering, hvor gælden tilbagekøbes ved forhandlingsprisen, ændrer resultatet i

Sætning 1. S̊aledes er der situationer, hvor banken frivilligt vælger at rekapitalisere,

nemlig n̊ar det øger bankens samlede værdi. Dette betyder, at man ikke længere kan

være i en situation, hvor bankens beslutning om at rekapitalisere er i strid med at mak-

simere den samlede værdi af banken.

3.4 Salg af aktiver, ekspansion af aktiver, rekapitalisering

I det foreg̊aende afsnit s̊a vi p̊a, om en rekapitalisering er fordelagtig for aktionærer-

ne ved at sammenligne værdiændringen af egenkapitalen med mængden af egenkapital

banken skal skaffe. Det samme er tilfældet, n̊ar vi skal se om salg af aktiver, eller eks-

pansion af aktiver er fordelagtige metoder for aktionærerne, n̊ar leverage skal sænkes.

Hvis banken sænker leverage fra δ1 = D1/A1 til δ2 = D2/A2, hvor D1 ≥ D2, vil der

være en ændring i værdien af egenkapitalen svarende til

∆V E = V E(A2,D2)− V E(A1,D1)

Og for at banken kan sænke leverage, skal der skaffes ny egenkapital (N) svarende til

N = p(A2 − A1) + q(A2,D2)(D1 −D2)

Hvor p angiver prisen p̊a aktiverne.

Ved en rekapitalisering ændres der ikke p̊a aktiverne, men banken er, som vi s̊a i af-

snit 3.3.1, nødt til at skaffe D1 − D2 i ny egenkapital til prisen q(A2, D2) pr. enhed.

Ved salg af aktiver bruges indtjeningen fra salget til at tilbagebetale gælden, s̊aledes

at ny egenkapital ikke er nødvendig dvs. N = 0. Ekspansion af aktiverne betyder, at

ny egenkapital skal betale for forøgelsen af aktiverne, dvs. den nye egenkapital er lig
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p(A2 − A1), mens gælden forbliver den samme.

Opsummeret har vi følgende

N =


(D1 −D2)q(A2,D2) Rekapitalisering

0 Salg af aktiver

p(A2 − A1) Ekspansion af aktiver

Tabel 3

N̊ar banken skal vurdere, om de ønsker at sænke leverage, har vi tre scenarier, som vi

kan opsummere som følgende.

∆V E −N


< 0 Ønsker ikke at sænke leverage

= 0 Indifferente

> 0 Ønsker at sænke leverage

Tabel 4

Admati et al. [2012] viser, at aktionærerne under visse antagelser er indifferente mellem

de tre metoder til at sænke leverage, hvilket fører os til Sætning 5.

3.4.1 Sætning 5 - Indifferent mellem rekapitalisering, salg af aktiver og

ekspansion af aktiver

Aktionærer finder rekapitalisering, salg af aktiver og ekspansion af aktiver lige ufor-

delagtige s̊alænge p = v(δ2), og banken kun har en type gæld. v(δ2) angiver forhol-

det mellem aktivernes værdi efter og før, der er taget højde for friktionerne skat og

nettokonkursomkostninger dvs. v(δ2) = V (δ2)/A2. Mere specifikt taber aktionærerne

(q(δ2)− q(δ1))D1 + (v(δ1)− v(δ2))A1, n̊ar leverage sænkes fra δ1 til δ2.

I Admati et al. [2012] beviser de Sætning 5, og som vi skal se, har antagelsen p = v(δ2)

stor betydning for resultatet. Vi vil i det efterfølgende afsnit se nærmere p̊a denne an-

tagelse, og diskutere hvor rimelig og realistisk den er. I afsnit 4 hvor vi kvantificerer

effekterne i et binomial setup, vil vi desuden se, hvor stor betydning denne antagel-

se har, n̊ar vi ændrer ved den. Beviset til Sætning 5 i Admati et al. [2012] afhænger

derudover af følgende

i Den samlede værdi af virksomheden V (A,D), som tager højde for friktionerne skat

og nettokonkursomkostninger (the enterprise value), er proportional med aktiverne,

som banken holder (A).
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ii Prisen p̊a gælden afhænger kun af laverage ratio og ikke beløbet af gæld og aktiver

i sig selv dvs. q(A,D) = q(δ).

De viser, at ovenst̊aende netop gælder, s̊alænge aktiverne og nettokonkusomkostnin-

gerne er homogene i forhold til bankens størrelse. De antager alts̊a, at hver enhed

aktiv giver et afkast p̊a x i fremtiden, og at friktionerne skal kunne skrives som hhv.

n(xA,τ,c,D) = n(x,τ,c,δ)A og t(xA,A,D) = t(x,1,δ)A. Sidst nævnte er en antagelse,

de er nødt til at foretage sig, da de ikke har specificeret, hvordan nettokonkursom-

kostningerne og skatten er defineret. i Admati et al. [2012] er friktionerne blot beløb,

som afhænger af aktiverne og af gælden. Beløb som hhv. trækkes fra obligationsejernes

betaling i tilfælde af konkurs og fra aktionærernes indtjening i tilfælde af, der ikke er

konkurs. I vores setup, hvor skat og nettokonkursomkostningerne er defineret som i hhv.

afsnit 3.1.1 og 3.1.4, er antagelsen om homogene friktioner opfyldt. Skatten er blot en

procentsats af kuponbetalingerne, og skattebeløbet man sparer ved at have gæld τcD

kan derfor skrives som τcδA. Nettokonkursomkostningerne er ligeledes homogene i vores

setup, da vi kan omskrive dem som følgende jf. ligning (3.3).

n(xA,τ,c,D) = β(xA+ τcD)− [Di(1 + c)− (1− β)(xA+ τcD)]+ ↔

A · n(x,τ,c,δ) = A
(
βx+ βτcδ − [αδ(1 + c)− (1− β)(x+ τcδ)]+

)
Hvor vi husker, at α er defineret som den procentdel af gælden, der er garanteret af

staten (α = Di/D).

Med antagelsen om homogene aktiver og med friktionerne omskrevet som ovenst̊aende

kan vi nu opskrive værdien af aktiverne som en funktion af leverage skalleret med ak-

tiverne samt prisen p̊a gælden som en funktion af leverage jf. ligning (3.4) og (3.5).

V (A,D) =

 ∞∫
0

x+ τcδ dF (x) −
δ(1+c)−δτc∫

0

n(x,τ,c,δ) dF (x)

A
≡ v(δ)A

qD(A,D) =

∞∫
δ(1+c)−τcδ

(1 + c)dF (x) +
1

δ

δ(1+c)−τcδ∫
0

x+ τcδ − n(x,τ,c,δ)dF (x)

≡ qD(δ)

Vi kan dermed bevise Sætning 5 ligesom i Admati et al. [2012]. Jf. Tabel 4 ser vi, om

banken er interesseret i en leveragereduktion ved at se p̊a størrelsen af ∆V E −N . Hvis
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denne ikke afhænger af D2 og A2 men kun af δ2, betyder det, at det kun er hvad leverage

reduceres til, der er afgørende for banken og ikke hvad gælden og aktiverne i sig selv

sænkes til. Hvilken metode der bruges er alts̊a underordnet, s̊alænge leverage sænkes

til det samme. Og vi kan netop se, at dette er tilfældet

∆V E −N = (V E(A2,D2)− V E(A1,D1))− (p(A2 − A1) + q(A2,D2)(D1 −D2))

= (v(δ2)A2 − q(δ2)D2)− (v(δ1)A1 − q(δ1)D1) −

p(A2 − A1)− q(δ2)(D1 −D2)

= (v(δ2)− p)A2 − (q(δ2)− q(δ1))D1 − (v(δ1)− p)A1

= − (q(δ2)− q(δ1))D1 − (v(δ1)− v(δ2))A1 (3.15)

Intuitionen bag resultatet er, at det ikke giver ekstra værdi for banken at sælge eller

købe aktiver, n̊ar prisen p̊a aktiverne sættes til v(δ2). I det tilfælde f̊ar(giver) banken

præcis det beløb, som aktiverne er værd for dem dvs. aktiverne netto friktionerne. Med

andre ord vil net present value (NPV) for banken af at sælge/købe aktiver være nul.

Ved rekapitaliseringen s̊a vi netop, at det er obligationsejerne, der drager nytte af en

leveragereduktion og i tilfældet med salg/køb af aktiver er konklusionen den samme,

da der ikke skabes mere værdi i banken af salg/køb af aktiver.

Uanset hvordan banken vælger at sænke leverage, vil aktionærerne miste det beløb

som obligationsejerne ’vinder’, som netop er forskellen mellem prisen før og efter reka-

pitaliseringen (første led i ligning (3.15)). Desuden mister banken forskellen i værdien

af aktiverne før og efter leverage reduktionen (andet led i ligning (3.15)). De mister

alts̊a en gevinst, der er ved skat og statsstøtte netto konkursomkostningerne. Vi skal

dog huske p̊a (jf. Sætning 1.1), at en reduktion i leverage kan øge aktivernes værdi, hvis

skatter og statsstøtte er nul eller meget små i forhold til konkursomkostningerne. Vi

ved dog, at aktionærerne samlet set altid mister værdi ved en leveragereduktion, n̊ar

antagelserne i Sætning 5 er gældende, uanset om gældsreduktionen øger eller sænker

aktivernes værdi. Dette ser vi fra Sætning 1 og 5, hvor vi har, at en rekapitalisering

aldrig er en fordel for aktionærerne, og at de to andre metoder er ækvivalente med en

rekapitalisering.

3.4.2 Prisen p̊a aktiverne

Sætning 5 bygger som sagt p̊a antagelsen om, at markedsværdien af aktiverne er lig

V (A,D). S̊aledes at et enkelt aktiv kan købes/sælges for v(δ) = V (A,D)/A. Hvis banken

sælger ud af sine aktiver, betyder det, at modtager ligeledes betaler for den skattefordel,

han kan opn̊a ved at være gearet ligesom banken. En antagelse vi ikke finder rimelig.
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Det forventede afkast p̊a aktiverne er lig den risikofrie rente. Man vil derfor ogs̊a være

villig til at betale en for en enhed af aktivet - markedsværdien vil alts̊a være A og ikke

V (A,D). Man kan se det som den pris, en pensionskasse, der ikke er gearet, er villig til

at betale. I Admati et al. [2012] vil det svare til tilfældet, hvor banken enten ikke er

gearet, eller hvor der ingen friktioner er s̊aledes at V (A,D) = A.

Med prisen p̊a aktiverne lig p = 1 ændrer det resultatet i Sætning 5. Ændringen afhæn-

ger af, om v(δ2) = V (A2,D2)/A hhv. er mindre end, lig eller større end 1. Hvis v(δ2) > 1

betyder det, at skattefordelen overg̊ar nettokonkursomkostningerne, s̊aledes at der er et

positivt trade off ved at have gæld. Omvendt er der et negativt trade off hvis v(δ2) < 1,

og det er ligegyldigt, om man er gearet eller ej s̊alænge v(δ2) = 1.

Med p 6= v(δ2) kan vi ikke lave sidste omksrivning i ligning (3.15) og har derfor følgende

i stedet for.

∆V E −N = (v(δ2)− p)A2 − (q(δ2)− q(δ1))D1 − (v(δ1)− p)A1

(3.16)

Hvor vi jf. Sætning 1 ved, at ovenst̊aende er negativt med p = v(δ2), s̊aledes at en

leveragereduktion ikke kan betale sig for aktionærerne. Med p < v(δ2) er første led i

ligning (3.16) positivt. Højere værdi af aktiverne til tid 2 (A2) vil derfor være bedst

for aktionærerne. Ekspansion af aktiverne er derfor bedre end salg af aktiver (eftersom

A2 > A1 ved ekspansion af aktiver og A2 < A1 ved salg af aktiver), og salg af aktiver er

værre end rekapitalisering (ved rekapapitalisering g̊ar første og andet led i ligning (3.16)

ud med hinanden). Det vil være omvendt i tilfældet med p > v(δ2), og n̊ar v(δ2) = p er

vi blot tilbage til resultatet i Sætning 5, hvor alle metoder er lige d̊arlige for aktionærer-

ne. Vi har de tre scenarier opsummeret i Tabel 5.

p = 1



< V (D−∆,A)
A

= v(δ2) Rekapitalisering er bedre end salg af aktiver.

Ekspansion af aktiver er bedre end rekapitalisering

= V (D−∆,A)
A

= v(δ2) Rekapitalisering, salg af aktiver og ekspansion af aktiver

er lige ufordelagtige for aktionærerne.

> V (D−∆,A)
A

= v(δ2) ARekapitalisering er bedre end ekspansion af aktiver.

Salg af aktiver er bedre end ekspansion af aktiver.

Tabel 5
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Intuitionen bag resultatet i Tabel 5 er lige til. Med p = v(δ2) giver det som sagt ikke

nogen værdi for banken med salg og køb af aktiver. Hvis p < v(δ2) skaber banken værdi

ved at købe aktiver, da aktiverne er mere værd for banken end markedsprisen. Dermed

er ekspansion af aktiver bedre end salg af aktiver. Hvis p > v(δ2) skaber banken værdi

ved at sælge aktiver, da de f̊ar mere ud af at sælge dem end at holde dem selv. Som

betyder at salg aktiver er bedre end ekspansion af aktiver.

3.5 Delkonklusion

Vi har i ovenst̊aende afsnit set, at banker ikke frivilligt vil vælge at rekapitalisere,

s̊alænge prisen p̊a gælden er lig markedsprisen. Heller ikke hvis det betyder en stigning

i den samlde værdi af banken. Hvis banken omvendt tilbagekøber gælden til den lavere

forhandlingspris, vil der være enkelte situationer, hvor banken frivilligt vælger at reka-

pitalisere. Det er situationer hvor bankens samlede værdi stiger af en rekapitalisering,

og hvor banken derfor har et negativt trade off ved at have gæld. Vi har ligeledes set

p̊a to andre måder at sænke leverage - salg af aktiver og ekspansion af aktiver. S̊alænge

der kun er en type gæld, og prisen p̊a aktiverne er sat s̊aledes, at net present value ved

køb og salg af aktiver er nul, da vil de tre metoder være ækvivalente, og alts̊a stille

aktionærerne lige d̊arligt. I det mere realistiske tilfælde hvor p = 1 da vil salg af aktiver

være at foretrække for banken n̊ar v(δ) < 1, og ekspansion af aktiver vil være at fore-

trække n̊ar v(δ) > 1. Vi formoder netop, at bankerne kan f̊a et positivt trade off ved at

geare sig højt dvs. v(δ) > 1. Bekymringen, for at bankerne vil reducere udl̊anene ved

øgede kapitalkrav, bakkes derfor ikke umiddelbart op af denne model. Dog skal vi se,

at resultatet ændrer sig, n̊ar vi i afsnit 5.1 ser p̊a flere gældstyper. I det følgende afsnit

vil vi forsøge at kvantificerer effekterne af friktionerne beskrevet i afsnit 3.1.1 - 3.1.2 for

at se, hvor stor deres indvirkning er p̊a bankens beslutning om at sænke leverage.
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4 Kvantifikation af friktionerne

Vi vil forsøge at kvantificere effekterne af friktionerne i et binomial setup, da vi senere

i opgaven vil udvide modellen til flere perioder. Vi vil lade prisen p̊a aktiverne være lig

1, og jf. ovenst̊aende diskusion vil vi b̊ade se p̊a tilfældet hvor v(δ) er hhv. mindre end,

lig og større end p = 1. Dermed f̊ar vi et indblik i, hvor stor en betydning antagelsen

om p i Admati et al. [2012] har for Sætning 5. Dog vil vi understrege, at p = 1 < v(δ)

er mest realistisk, da den forklare bankernes ønske om høj gearing.

Opbygningen af dette afsnit er som følge. Først beskrives binomial setup’et, herunder

de forskellige modelparametre. Herefter tages der udgangspunkt i en rekapitalisering,

n̊ar banken stilles overfor skærpede kapitalkrav for at se resultatet af Sætning 1 og

kvantificere effekten af de forskellige friktioner. Til sidst sammenlignes resultaterne fra

en rekapitalisering med resultaterne fra salg af aktiver og ekspansion af aktiver for at

se resultatet af Sætning 5.

4.1 Binomial setup’et

I de følgende 2 afsnit optiller vi modellen med specifikke parametre i et binomial setup.

De ’grundlæggende’ parametre i binomialmodellen - renten5 (r), volatiliteten (σ) og an-

tal inddelinger pr. år (n) - holdes konstante opgaven igennem. Parameterværdierne er

angivet i Tabel 6 og giver u = 1.03 og d = 0.97, som er lig afkastet i hhv. en ’god’ og en

’d̊arlig’ periode. Vi f̊ar dermed en udvikling i vores risikofyldte aktiv som binomialtræet

givet ved Figur 1, og den risikoneutrale sandsynlighed f̊ar vi til at være 0.49.

r σ n

0.02 0.10 10

A D ω c

100 95 0.85 0.04

Tabel 6: Parameterværdierne

Aktivernes værdi til tid 1 (A), hovedstolen p̊a gælden (D), kuponen (c) samt kravet til

leverage (ω) er ligeledes konstante opgaven igennem og givet ved Tabel 6. Initialt (tid 1)

er aktiverne sat til 100, mens hovedstolen p̊a gælden er sat til 95. Gælden er netop sat

højt i forhold til aktiverne, da dette genrelt er tilfældet i banksektoren - Danske Banks

årsregnskab for 2013 viser eksempelvis en gearing p̊a hele 95.5 %. Kravet til bankernes

gearing, som træder i kraft lige efter tid 1, er sat til 85 %. Gælden skal alts̊a sænkes

med ∆ = 10, og er dermed nede p̊a 85 efter rekapitaliseringen. Vi har sat kravet s̊a højt,

5Som vi modsat Admati et al. [2012] har taget med i vores model.
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Figur 1: Udviklingen af det risikofyldte aktiv

s̊a effekterne af rekapitaliseringen tydeligt kan ses. Kuponen p̊a gælden er sat til 4 %

og dermed 2 procentpoint højere end renten. Kuponen kunne rimeligt nok sættes til at

afhænge af nettokonkursomkostningerne, s̊aledes at obligationsejerne ville forlange en

lavere kupon hvis nettokonkursomkostningerne faldt. Her er det som beskrevet i afsnit

1.2 igen et spørgsmål om at holde tingene s̊a simple s̊a mulige for at kunne fremhæve

de væsentligste faktorer.

4.2 Rekapitalisering

Tabel 7 angiver værdien af gæld og egenkapital for forskellige værdier af skat (τ),

statsstøtte (α) og konkursomkostninger6 (β) før og efter en rekapitalisering. Vi bruger

modellen i afsnit 3, som betyder at rekapitaliseringen finder sted lige efter banken

har investeret i det risikofyldte aktiv og optaget gælden til tid 1. Værdierne i Tabel

7 er derved fundet ved at lave to binomialtræer - et uden rekapitalisering og et med

rekapitalisering - hvor hovedstolen p̊a gælden er den eneste forskel (hhv. D1 og D2).

Tabellen viser ligeledes prisen for at tilbagekøbe gælden (q(D2)∆), som givet ved ligning

(3.7), samt hvad aktionærerne f̊ar ud af en rekapitalisering dvs. prisen for at nedsætte

gælden fratrukket værdiændringen i egenkapitalen (∆V E − N). Ud fra tabellen ser vi

hvorledes og i hvor høj grad, de tre friktioner p̊avirker gælden, egenkapitalen, prisen p̊a

gælden og aktionærernes tab ved en rekapitalisering.

6Med forskellige værdier af de to friktioner menes der hvor stor en procentdel af gælden, der er
garanteret af staten, samt hvor stor en procentdel af aktiverne der g̊ar til konkursomkostninger.
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τ = 0.00 τ = 0.30 τ = 1.00

V E(D1) = 5.783 V E(D2) = 13.640 V E(D1) = 6.456 V E(D2) = 14.579 V E(D1) = 8.187 V E(D2) = 16.771

V D(D1) V D(D2) q(D2)∆ ∆V E −N V D(D1) V D(D2) q(D2)∆ ∆V E −N V D(D1) V D(D2) q(D2)∆ ∆V E −N

α = 0
β = 0.00 94.217 86.360 10.160 -2.303 94.661 86.421 10.167 -2.044 95.538 86.563 10.184 -1.600
β = 0.05 92.425 86.112 10.131 -2.274 92.847 86.170 10.138 -2.015 94.705 86.305 10.153 -1.570
β = 0.10 90.633 85.865 10.102 -2.245 91.033 85.919 10.108 -1.985 93.872 86.047 10.123 -1.540
β = 0.15 88.841 85.617 10.073 -2.215 89.219 85.669 10.079 -1.956 93.039 85.789 10.093 -1.509
β = 0.50 76.297 83.883 9.869 -2.011 76.519 83.913 9.872 -1.749 87.207 83.984 9.88 -1.297
β = 1.00 58.376 81.405 9.577 -1.720 58.376 81.405 9.577 -1.454 78.876 81.405 9.577 -0.993
α = 0.2
β = 0.00 94.217 86.360 10.160 -2.303 94.661 86.421 10.167 -2.044 95.538 86.563 10.184 -1.600
β = 0.05 92.425 86.112 10.131 -2.274 92.847 86.170 10.138 -2.015 94.705 86.305 10.153 -1.570
β = 0.10 90.633 85.865 10.102 -2.245 91.033 85.919 10.108 -1.985 93.872 86.047 10.123 -1.540
β = 0.15 88.841 85.617 10.073 -2.215 89.219 85.669 10.079 -1.956 93.039 85.789 10.093 -1.509
β = 0.50 76.297 83.883 9.869 -2.011 76.519 83.913 9.872 -1.749 87.207 83.984 9.880 -1.297
β = 1.00 66.073 82.458 9.701 -1.844 66.073 82.458 9.701 -1.578 82.474 82.458 9.701 -1.117
α = 0.8
β = 0.00 94.223 86.360 10.160 -2.303 94.665 86.421 10.167 -2.044 95.539 86.563 10.184 -1.600
β = 0.05 92.476 86.113 10.131 -2.274 92.885 86.170 10.138 -2.015 94.713 86.305 10.153 -1.570
β = 0.10 90.878 85.869 10.102 -2.245 91.217 85.923 10.109 -1.986 93.929 86.048 10.123 -1.540
β = 0.15 89.656 85.662 10.078 -2.221 89.857 85.704 10.083 -1.960 93.339 85.800 10.094 -1.510
β = 0.50 89.165 85.614 10.072 -2.215 89.165 85.614 10.072 -1.949 93.265 85.614 10.072 -1.489
β = 1.00 89.165 85.614 10.072 -2.215 89.165 85.614 10.072 -1.949 93.265 85.614 10.072 -1.489
α = 1

96.863 86.667 10.196 -2.339 96.863 86.667 10.196 -2.073 96.863 86.667 10.196 -1.612

Tabel 7: Værdien af egenkapital og gæld før og efter rekapitalisering, prisen p̊a gælden, samt værdien aktionærerne f̊ar ved rekapitali-
seringen.
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4.2.1 Skatter

Vi ser fra Tabel 7, at b̊ade gælden og egenkapitalen stiger med skatten. Højere skatter

giver højere skattefordele og gør alts̊a aktiverne mere værd, hvormed b̊ade egenkapitalen

og gælden stiger i værdi. Dette ses direkte fra formel (3.4) og (3.5). Gælden afhænger

dog kun af skatten, n̊ar der er sandsynlighed for at g̊a konkurs. Værdien af gælden vil

derfor være uændret i tilfældet, hvor der ingen sandsynlighed er for konkurs, dvs. hvor

statsstøtten er maximal (α = 1). Prisen p̊a gælden vokser ligeledes med skatten, som

kommer direkte af, at den højere skat gør gælden mere værd. Vi ser ligeledes resultatet

af Sætning 1 - værdien, aktionærerne opn̊ar ved en rekapitalisering, er negativ uanset

hvordan skatter, konkursomkostninger og statsstøtte er sat. Højere skat ses i tabellen

at gøre rekapitaliseringen mere fordelagtig for aktionærerne, men dette behøver ikke at

være tilfældet. Prisen p̊a gælden vil altid stige med skatten, men vi husker fra afsnit

3.3.2, at ∆V E b̊ade kan stige og falde med skatten. Tabet, aktionærerne har ved en

rekapitalisering, kan derfor b̊ade stige og falde med skatten. Havde vi sænket gælden

mindre f.eks. ∆ = 1, da ville vi have ∆V E = 0.614 med τ = 0 og ∆V E = 0.607 med

τ = 0.3. Og vi ville se, at tabet for aktionærerne ville forøges, n̊ar vi gik fra 0 til 0.3 %

skat. N̊ar skatten stiger, stiger sandsynligheden for ikke at g̊a konkurs ligeledes. Dermed

vil sandsynligheden for at miste skattefradrag samt vinde kuponbetalinger stige - dvs. to

modsatrettede effekter. Med ∆ = 1 er besparelsen i kuponbetalinger stor nok, i forhold

til det man mister i skattefradraget, og ∆V E er dermed positiv.

4.2.2 Statsstøtte

Det ses fra Tabel 7, at værdien af gælden vokser svagt eller er uændret, n̊ar statsstøtten

stiger7. Det er vigtigt, at huske p̊a definitionen af statsstøtten fra afsnit 3.1.3 for at

forst̊a dette. Statsstøtten betales først i det tilfælde, hvor aktiverne ikke dækker den

garanterede del af gælden, hvormed banken godt kan g̊a konkurs, uden at staten skal

betale statsstøtte. Med en forholdsvis lav andel sikker gæld og lave konkursomkostninger

vil det alts̊a kun være i de mere ’ekstreme’ tilfælde, at banken skal betale statsstøtte.

Omvendt n̊ar konkursomkostningerne er p̊a sit højeste (β = 1), f̊ar obligationsejerne al

den garanterede del af gælden (og intet andet). Dvs. værdien af gælden vokser markant,

n̊ar obligationsejerne f.eks. g̊ar fra at have 0 til 80 % garanteret gæld i det tilfælde hvor

β = 1. Prisen p̊a gælden vokser dermed ogs̊a en smule som statsstøtten stiger, og

eftersom egenkapitalen er uændret, øger det tabet for aktionærerne, præcis som vi s̊a i

Sætning 1.

7I flere tilfælde er ændringen s̊a lille, at det ikke kan ses p̊a tredje decimal
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4.2.3 Konkursomkostninger

Konkursomkostningerne p̊avirker gælden negativt i tilfælde af konkurs, som betyder at

gældens samlede værdi mindskes n̊ar konkursomkostningerne (β) stiger, ligesom vi ser i

Tabel 7. Dette betyder ligeledes, at prisen p̊a gælden mindskes, n̊ar konkursomkostnin-

gerne stiger. Eftersom egenkapitalen ikke p̊avirkes af konkursomkostningerne, betyder

det en lindring af tabet for aktionærerne n̊ar de rekapitaliserer. I tilfældet hvor α = 1

er konkursomkostningerne dog underordnede for obligationsejerne - uanset hvor høje

de er, f̊ar de hele tabet dækket af staten. I forhold til hvor meget vi ændrer p̊a de tre

parametre τ , α og β ser vi, at effekten af konkuromkostningerne er størst, dvs. kon-

kursomkostningerne p̊avirker bankens beslutning vedrørende en rekapitalisering mest.

Med Tabel 7 har vi set effekten af de tre friktioner, n̊ar banken skal reducere leverage

fra 95 til 85 % og dermed set hvor uvillig banken er til at sænke leverage. Selvom et tab

for aktionærerne p̊a omkring 2 umiddelbart virker som et lille tab, er det relativt højt

i forhold til, at det kommer af en reducering af gælden p̊a 10. Hvis vi ser p̊a tilfældet

med τ = 0.3, α = 0.2 og β = 0.15, da vil en gældsreduktion p̊a 10 svarende til 10/95

= 10.526 % kun betyde et fald i gældens værdi p̊a 3.55/89.219 = 3.979 %, jf. Tabel

7. Egenkapitalen derimod stiger med 10 svarende til 10/5 = 200 %, mens værdien af

egenkapitalen kun stiger med 8.123/6.456 = 125.821 %. Allerede der er aktionærerne

’taberne’ i den forstand, at en gældsreduktion allokerer mere værdi hen mod obliga-

tionsejerne end aktionærerne. Ved en gældsreduktion stiger sandynligheden for, at der

ikke er konkurs, og i tilfælde af konkurs skal aktiverne deles blandt færre obligationse-

jere. Værdien af egenkapitalen stiger omvendt ikke med den andel egenkapitalen stiger

med, da der er tilfælde, hvor banken nu ikke længere kan trække sig og melde banken

konkurs men i stedet skal betale obligationsejerne. Aktionærerne mister alts̊a værdien

af denne option. Da prisen for gælden fastsættes ud fra værdien af gælden efter gælds-

reduktionen, som alts̊a er højere end prisen før gældsreduktionen, betyder det et endnu

større tab for aktionærerne i forhold til obligationsejerne, som nævnt tidligere i opgaven.

I det følgende skal vi se, hvad der ændrer sig, n̊ar banken i stedet for sænker leverage

ved ekspansion eller salg af aktiver.

4.3 Salg af aktiver vs. ekspansion af aktiver vs. rekapitalisering

Ekspansion og salg af aktiver er præcis lige s̊a ufordelagtig for aktionærerne som en

rekapitalisering n̊ar p = v(δ2). Kolonnerne i Tabel 7, der viser, hvor meget aktionærer-

ne taber ved en rekapitalisering, forbliver alts̊a de samme som beskrevet i Sætning 5.

Måden, hvorp̊a man kommer frem til disse værdier, er dog en anelse anderledes end ved
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rekapitaliseringen. Vi opstiller fortsat et binomialtræ uden og med leveragereduktionen.

Ved salg af aktiver starter vi med at sænke aktiverne samt gælden med 66.667, s̊aledes

at leverage er 85 % i det ene binomialtræ. For at det kun er prisen p̊a aktiverne, der g̊ar

til denne gældsreduktion, skal det gælde, at p(A1 − A2) = q(D2)∆. Hvis dette ikke er

tilfældet, ændres der en smule p̊a A2, og gælden sættes til A2ω. S̊adan bliver man ved

indtil p(A1 − A2) = q(D2)∆ (vi har sat fejlmagin til 0.0001). Tabet, aktionærerne har

ved denne leveragereduktion, er blot ændringen i værdien af egenkapitalen, eftersom

salget af aktiverne dækker tilbagekøbet af gælden. Ved ekspansion af aktiver hæves

aktiverne til 111.765, s̊aledes at ω fortsat er lig 85 %. Tabet aktionærerne har findes

derved som p(A1 − A2) fratrukket værdien af egenkapitalen. Fremgangsm̊aden er den

samme i begge tilfælde, n̊ar prisen p̊a aktiverne er p = 1, som beskrevet i afsnit 3.4.2

frem for p = v(δ2). Den eneste forskel er, at p = v(δ2) erstattes af p = 1, og prisen

p̊a aktiverne er alts̊a ikke længere afhængig af udviklingen i aktivernes værdi. Tabel 8

viser hvad aktionærerne mister ved en leveragereduktion hhv. ved rekapitalisering (R),

ekspansion af aktiver (E) og salg af aktiver (S). Hvorvidt aktionærerne foretrækker den

ene metode frem for den anden afhænger som sagt af, om v(δ2) er mindre eller større

end 1. Tabellen viser derfor ligeledes værdien af v(δ2) i tilfældet hvor rekapitaliseringen

finder sted.

Tabel 8 viser, at værdien, aktionærerne f̊ar hhv. ved salg og køb af aktiver samt re-

kapitalisering, stemmer overens med resultatet fra afsnit 3.4.2.

For p = 1 < v(δ2) har vi8

Ekspansion > Rekapitalisering > Salg

og for p > v(δ2) har vi

Ekspansion < Rekapitalisering < Salg

Med p < v(δ2) skal banken betale mindre for aktiverne, end hvad de reelt er værd for

dem - net present value er alts̊a positiv ved køb af aktiver. Banken foretrækker derfor

metoden ’Ekspansion af aktiver’ til at reducere leverage. Omvendt er net present value

positiv ved salg af aktiver n̊ar p > v(δ2), og banken foretrækker derfor metoden ’Salg

af aktiver’ til at reducere leverage.

8Ekspansion > Rekapitalisering skal forst̊as som ’værdien aktionærerne opn̊ar ved ekspansion af
aktiver er større end værdien de opn̊ar ved en rekapitalisering’
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τ = 0.00 τ = 0.30 τ = 1

v(δ2) R E S v(δ2) R E S v(δ2) R E S

α = 0
β = 0.00 1.000 -2.303 -2.303 -2.303 1.010 -2.044 -1.927 -2.793 1.033 -1.600 -1.208 -4.126
β = 0.05 0.998 -2.274 -2.303 -2.093 1.007 -2.015 -1.927 -2.564 1.031 -1.570 -1.208 -3.850
β = 0.10 0.995 -2.245 -2.303 -1.890 1.005 -1.985 -1.927 -2.343 1.028 -1.540 -1.208 -3.584
β = 0.15 0.993 -2.215 -2.303 -1.695 1.002 -1.956 -1.927 -2.130 1.026 -1.509 -1.208 -3.327
β = 0.50 0.975 -2.011 -2.303 -0.494 0.985 -1.749 -1.927 -0.824 1.008 -1.297 -1.208 -1.762
β = 1.00 0.950 -1.720 -2.303 0.832 0.960 -1.454 -1.927 0.614 0.982 -0.993 -1.208 -0.054

α = 0.2
β = 0.00 1.000 -2.303 -2.303 -2.303 1.010 -2.044 -1.927 -2.793 1.033 -1.600 -1.208 -4.126
β = 0.05 0.998 -2.274 -2.303 -2.093 1.007 -2.015 -1.927 -2.564 1.031 -1.570 -1.208 -3.850
β = 0.10 0.995 -2.245 -2.303 -1.890 1.005 -1.985 -1.927 -2.343 1.028 -1.540 -1.208 -3.584
β = 0.15 0.993 -2.215 -2.303 -1.695 1.002 -1.956 -1.927 -2.130 1.026 -1.509 -1.208 -3.327
β = 0.50 0.975 -2.011 -2.303 -0.494 0.985 -1.749 -1.927 -0.824 1.008 -1.297 -1.208 -1.762
β = 1.00 0.961 -1.844 -2.303 0.314 0.970 -1.578 -1.927 0.061 0.992 -1.117 -1.208 -0.691

α = 0.8
β = 0.00 1.000 -2.303 -2.303 -2.303 1.010 -2.044 -1.927 -2.793 1.033 -1.600 -1.208 -4.126
β = 0.05 0.998 -2.274 -2.303 -2.093 1.007 -2.015 -1.927 -2.564 1.031 -1.570 -1.208 -3.850
β = 0.10 0.995 -2.245 -2.303 -1.894 1.005 -1.986 -1.927 -2.346 1.028 -1.540 -1.208 -3.585
β = 0.15 0.993 -2.221 -2.303 -1.730 1.003 -1.960 -1.927 -2.159 1.026 -1.510 -1.208 -3.338
β = 0.50 0.993 -2.215 -2.303 -1.693 1.002 -1.949 -1.927 -2.085 1.024 -1.489 -1.208 -3.159
β = 1.00 0.993 -2.215 -2.303 -1.693 1.002 -1.949 -1.927 -2.085 1.024 -1.489 -1.208 -3.159

α = 1
1.003 -2.339 -2.303 -2.573 1.012 -2.073 -1.927 -3.026 1.034 -1.612 -1.208 -4.241

Tabel 8: Værdien aktionærerne opn̊ar ved en leveragereduktion hhv. ved rekapitalisering (R), ekspansion af aktiver (E) og salg af
aktiver (S).
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Som vi ser fra Tabel 8, er v(δ2) netop større end 1, i de tilfælde hvor skattefordelen

overg̊ar konkursomkostningerne, dvs. hvor skatten er relativ høj, konkursomkostninger-

ne relativt lave og statsstøtten relativ høj. Dog giver det mest mening, at v(δ2) > 1

da dette forklarer, hvorfor banker ønsker at have meget gæld. I vores beregninger fra

Tabel 8 ser vi netop, at med et realistisk skatteniveau p̊a 30 % der vil v(δ2) > 1, s̊alænge

konkursomkostningerne ikke er abnorme.

Til trods for at ekspansion af aktiverne er mere fordelagtigt for banken i forhold til

de to andre metoder n̊ar p < v(δ2), s̊a viser Tabel 8, at denne metode ikke vil gøre

det fordelagtigt for banken at reducerer leverage. I det ekstreme tilfælde med skatter

og statsstøtte p̊a 100 % og ingen konkursomkostninger da vil bankens værdi være p̊a

sit højeste. Med vores parametreværdier er dette 103.4. Banken mister derved 1.208

ved at ekspandere aktiverne, s̊aledes at leverage g̊ar fra 95 til 85 %. I dette tilfælde

hvor banken bedst muligt udnytter at ekspanderer aktiverne, er det alts̊a fortsat ik-

ke nogen fordel for banken. Omvendt kan bankens værdi falde relativt mere, n̊ar der

ikke er nogen skat og statsstøtte, og konkursomkostningerne er p̊a 100 %. Med vores

parameterværdier falder bankens værdi her til 95. Det bliver dermed s̊a fordelagtigt

for banken at sælge ud af aktiverne, at de ligefrem kan vinde 0.832 ved det. Der vil

ligeledes være andre tilfælde, hvor konkursomkostningerne er relativt høje i forhold til

skatten og statsstøtten, s̊a banken finder det fordelagtigt at sænke levergae. F.eks. n̊ar

skatten er 30 %, konkursomkostningerne er 100 % og der ingen statsstøtte er. Dog skal

vi p̊apege, at i disse eksempler er parameterværdierne sat ekstremt, og at vi mener, det

er mere realistisk med tilfældende hvor v(δ2) > 1.

4.4 Delkonklusion

Vi har set p̊a effekten af de forskellige friktioner i model setup’et fra afsnit 3. Vi har set

at øget statsstøtte forværrer leveragereduktionen for banken, mens konkursomkostnin-

gerne har den modsatte effekt. Skatterne kan b̊ade lindre og forværre situationen for

banken, afhængig af hvor meget gælden skal sænkes. Dog vil en rekapitalisering aldrig

være en fordel for aktionærerne uanset hvordan friktionerne er, s̊alænge gælden skal

tilbagekøbes til markedsprisen. Vi har ligeledes set, hvordan banken rangerer de mulige

metoder til at sænke leverage. Med vores antagelse hvor p = 1, da vil ekspansion af

aktiverne være mest fordelagtig for banken, og salg af aktiver mindst fordelagtig i det

realistiske tilfælde hvor v(δ2) > 1. Bekymringen, for at bankerne vil sænke deres udl̊an,

n̊ar de st̊ar overfor nye kapitalkrav, bliver dermed ikke støttet af denne model med

mindre v(δ2) < 1. Vi vil dog i det følgende se, at der kun skal nogle f̊a modeljusteringer

til for at vende op og ned p̊a dette resultat.
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5 Modeljusteringer

I det foreg̊aende afsnit s̊a vi, hvordan banken blev stillet, afhængig af hvilken metode

den brugte til at reducere leverage. Salg af aktiver var mindst attraktiv, n̊ar vi antog

p = 1 < v(δ2). I det følgende skal vi se hvordan tingene ændrer sig, n̊ar vi ændrer lidt

ved modellen, s̊aledes at vi g̊ar over til at have flere gældstyper.

5.1 Flere gældstyper

Vi ser nu p̊a situationen hvor banken b̊ade har juniorgæld
(
DJ
)

og seniorgæld
(
DS
)
.

Seniorgæld har højere prioritet end juniorgæld, s̊aledes at banken ved konkurs skal be-

tale seniorgælden tilbage først. Prisen p̊a gælden er mindre i det tilfælde, hvor banken

kan nøjes med at tilbagekøbe juniorgæld. Årsagen er helt simpelt, at obligationsejerne,

der har juniorgælden, har mindre sandsynlighed for at f̊a deres penge igen i tilfælde af

konkurs end de obligationsejere der har seniorgæld. De er derfor ogs̊a villige til at ac-

cepterer en lavere pris for at tilbagesælge gælden. I Admati et al. [2012] ser de ligeledes

p̊a, hvad der sker, n̊ar banken g̊ar fra at have en til flere gældstyper. Dog f̊ar det igen

en betydning, at vi arbejder med konkrete definitioner af friktionerne i modellen. Det

er korrekt, at prisen p̊a gælden er mindre, n̊ar banken kan nøjes med at tilbagekøbe

juniorgæld, hvilket vi skal se p̊a nedenfor. Men det er vigtigt at huske p̊a, at det ikke

er tilfældet, at obligationsejerne, der har juniorgæld, intet f̊ar, n̊ar banken højst kan

dække seniorgælden, som Admati et al. [2012] beskriver. I vores setup med statsstøtten

defineret som en indskydergaranti betyder det, at obligationsejeren, der har juniorgæld,

altid som minimum f̊ar sin garanterede del af gælden dvs. αDS(1 + c). Forskellen i pri-

sen mellem junior- og seniorgæld bliver derfor ikke s̊a stor som i Admati et al. [2012]. I

vores setup bliver statsstøtten generelt set ’udnyttet’ bedre, n̊ar der er flere gældstyper,

da værdien af bankens aktiver nu først allkoeres ud til en type obligationsejer og ikke

fordeles ligeligt mellem alle obligationsejere. Dette betyder, at værdien af den samlede

gæld vil være højere, end værdien af gælden n̊ar der kun er en type gæld. Et lille ek-

sempel kan let illustrere dette: Vi har to obligationsejere med samme type gæld, som

hver l̊aner banken en million og har en indskydergaranti p̊a 20 %. De vil begge mod-

tage en halv million fra banken, i tilfældet hvor banken g̊ar konkurs, og aktiverne efter

konkursomkostninger er en million værd. Ingen af obligationsejerne vil modtage penge

fra staten i denne situation. I tilfældet hvor den ene obligationsejer har juniorgæld og

den anden har seniorgæld, da vil banken tilbagebetale al seniorgælden og staten vil

betale 200.000 til obligationsejeren med juniorgælden. Der er alts̊a et større bidrag fra

staten, i tilfældet hvor der er flere typer gæld, og vi ligesom tidligere antager, at alle

obligationsejere har den samme andel garanteret gæld.
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Eftersom vi antager, at banken kun reducerer juniorgælden, vil prisen for den tilba-

gekøbte gæld være lig værdien af den tilbageværende juniorgæld efter leveragereduk-

tionen. P̊a den m̊ade vil en obligationsejer der har juniorgæld netop være indifferent

mellem at sælge og beholde sin gæld. Argumentet er dermed, ligesom vi s̊a i afsnit 3.3.1,

hvor vi havde en type gæld.

Prisen p̊a gælden er alts̊a som følger.

q
(
A,DJ −∆

) ∗
=

y(DS)∫
0

α
(
DJ −∆

)
(1 + c)

DJ −∆
dF (x) +

t(D−∆)∫
y(DS)

[
xA+ τc(D −∆)−B −DS(1 + c)

]+
DJ −∆

+

[
α
(
DJ −∆

)
(1 + c)−

[
xA+ τc(D −∆)−B −DS(1 + c)

]+]+

DJ −∆
dF (x)

+

∞∫
t(D−∆)

(1 + c) dF (x) < q(D −∆) (5.1)

(*) Hvor y(DS) = DS(1+c)−τc(D−∆)
A

og B = B(D −∆) = β(xA+ τc(D −∆))

I tilfældet hvor værdien af bankens aktiver b̊ade dækker junior- og senior-gælden, vil

værdien af gælden og dermed prisen p̊a gælden være som før med en type gæld (fjerde

led i ligning (5.1)). N̊ar værdien af aktiverne ikke kan dække seniorgælden, betyder det,

at obligationsejerne, der har juniorgæld, kun modtager penge fra staten. De ’udnytter’

alts̊a indskydergarantien fuldt ud og modtager samlet α(DJ − ∆)(1 + c). Prisen p̊a

gælden i dette tilfælde er givet som første led i ligning (5.1). Med kun en type gæld

er prisen højere, da der vil være tilfælde, hvor bankens aktiver overstiger den samlede

garanetrede del af gælden men fortsat er lavere end seniorgælden. I de tilfælde bliver

juniorgælden nu mindre værd. Kun n̊ar al gæld er garanteret (α = 1), vil prisen være

den samme. N̊ar aktivernes værdi ligger derimellem (dækker seniorgælden men ikke

juniorgælden), vil obligationsejerne, der har juniorgæld, f̊a den del af bankens aktiver,

der er tilbage efter konkursomkostningerne og seniorgælden er betalt. De vil ligeledes

f̊a statsstøtte hvis den garanterede del af gælden ikke er tilbagebetalt (andet og tredje

led i ligning (5.1)). Igen er prisen højere med kun en type gæld, da der er tilfælde, hvor

bankens aktiver overstiger den samlede garanetrede del af gælden men ikke overstiger

summen af seniorgælden og den garanterede del af juniorgælden.

41



I Admati et al. [2012] ser de ligeledes p̊a, hvilken forskel det gør for bankens beslutning

om valg af metode til at sænke leverage, n̊ar vi g̊ar fra en til flere typer af gæld. Dette

fører os frem til Sætning 6.

5.1.1 Sætning 6 - Flere typer af ekisterende gæld

Sætning 6 i Admati et al. [2012] ser p̊a, hvorledes en bank vil vælge at reducere leverage,

hvis den har flere typer gæld. Nedenst̊aende resultat kommer af Sætning 5 og bygger

alts̊a p̊a antagelsen p = v(δ2). Vi vil nedenfor gennemg̊a de fire punkter og se hvorledes

tingene ændrer sig, n̊ar vi har p = 1.

i Aktionærerne foretrækker salg af aktiver frem for rekapitalisering, og rekapitalisering

frem for ekspansion af aktiver, s̊alænge banken kan tilbagekøbe juniorgæld.

ii Muligheden for at tilbagekøbe juniorgæld gør ingen forskel for aktionærerne i forbin-

delse med ekspansion af aktiverne.

iii N̊ar banken sænker leverage ved en rekapitalisering, mister aktionærerne mindre,

n̊ar banken kan tilbagekøbe juniorgæld. Men aktionærerne mister fortsat værdi.

iv Aktionærerne kan vinde værdi ved salg af aktiver, hvis reduktionen i leverage er

tilstrækkelig lille.

Med vores antagelse p = 1 vil aktionærerne i nogle situationer, n̊ar v(δ) < 1, vinde

værdi ved at sælge aktiver, som vi har set ovenfor. Dette betyder, at punkt iv kan

være opfyldt i vores setup, uden der er flere typer gæld. Antagelsen p = 1 ændrer ved

resultatet i Sætning 6 i form af punkt i, mens punkt ii og iii forbliver de samme, hvilket

vi vil se nærmere p̊a i det følgende.

N̊ar banken har mulighed for at tilbagekøbe juniogæld, bliver det (som vi har set)

billigere for banken at reducere gælden. Banken mister derfor mindre ved rekapitali-

sering og salg af aktiver, n̊ar vi har flere typer gæld, eftersom disse to metoder begge

indebærer tilbagekøb af gælden. N̊ar leverage reduceres ved ekspansion af aktiverne,

har det ingen betydning, eftersom der ikke ændres p̊a gælden. Banken ser derfor kun

p̊a, hvor meget det har ændret værdien af egenkapitalen at hæve aktiverne, og hvad

det har kostet. Men n̊ar vi g̊ar fra en type til flere typer af gæld, ændrer det netop ikke

værdien af egenkapitalen. Punkt ii i Sætning 6 afhænger dermed ikke af om p = v(δ2)

og er derfor ogs̊a gældende med vores antagelse p = 1.

Fra ligning (5.1) ser vi, at prisen p̊a juniorgælden som minimum er lig (1 − F (t(D −
∆)))(1+c), samtidig med at den er mindre end q(A,D−∆). At prisen p̊a gælden falder,
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n̊ar vi g̊ar over til flere typer gæld, betyder som sagt, at aktionærerne mister mindre,

n̊ar banken kan tilbagekøbe juniorgæld. Men vi ved fra beviset til Sætning 1, at værdien

af egenkapitalen vil stige med mindre end ∆(1− F (t(D−∆)))(1 + c). Da dette er den

nedre grænse for prisen p̊a juniorgælden, betyder det, at aktionærerne fortsat vil miste

værdi, n̊ar leverage skal sænkes. Denne konklusion omtales i Admati et al. [2012] som

Sætning 2. Dette betyder, at punkt iii i Sætning 6 heller ikke afhænger af antagelsen

p = v(δ2). Det er derfor ogs̊a gældende med vores antagelse p = 1.

Med antagelsen p = v(δ2) er banken indifferent mellem de tre metoder at sænke le-

verage, s̊alænge der er en type gæld, som vi s̊a i Sætning 5. Med muligheden for at

tilbagekøbe den billigere juniorgæld bliver salg af aktiver og rekapitalisering derfor me-

re fordelagtig end ekspansion af aktiver. Og eftersom gælden reduceres mere ved salg

af aktiver end ved en rekapitalisering, betyder det, at aktionærerne foretrækker salg af

aktiver frem for rekapitalisering. Med vores antagelse p = 1 er salg af aktiver værre end

de to andre metoder i tilfældet med en type gæld og med v(δ2) > 1 og bedre end de to

andre metoder, n̊ar v(δ2) < 1. I tilfældet med v(δ2) < 1 og med mulighed for at købe

juniorgæld vil salg af aktiver fortsat være mest atraktiv. N̊ar v(δ2) > 1 vil det fortsat

gavne aktionærerne, n̊ar der er mulighed for at tilbagekøbe juniorgæld, og dette kan

betyde, at salg af aktiver nu i nogle tilfælde vil være bedre end en rekapitalisering og

ekspansion af aktiver. Det vil dog ikke være i alle tilfælde, som vi vil se nærmere p̊a

længere nede. Punkt i i Sætning 6 afhænger dermed af om p = v(δ2) og er derfor ikke

altid gældende med vores antagelse p = 1.

Vi s̊a i Tabel 8, at salg af aktiver kunne give aktionærerne værdi, n̊ar vi satte p = 1.

Det var i tilfældet med høje konkursomkostninger samt lav skat og statstøtte, s̊aledes

at v(δ2) var langt lavere end 1. Dette resultat var derfor anderledes end med antagel-

sen p = v(δ2), hvor det aldrig kan betale sig for banken at reducerer leverage ved salg

af aktiver, s̊alænge der kun er en type gæld (jf. Sætning 5). Punkt iv kan alts̊a være

opfyldt i vores setup (med p = 1), ogs̊a n̊ar der kun er en type gæld. Med mulighed

for at tilbagekøbe juniorgæld betyder det, at der vil være endnu flere situationer, hvor

banken har fordel i at sænke leverage ved at sælge ud af aktiverne. Vi skal nedenfor se,

at der nu kan være tilfælde, hvor det bedst betaler sig for banken at sælge ud af sine

aktiver, ogs̊a n̊ar v(δ) > 1.
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τ = 0.00 τ = 0.30 τ = 1
E = −2.303 E = −1.927 E = −1.208

v(δ2) R ∆R S ∆S v(δ2) R ∆R S ∆S v(δ2) R ∆R S ∆S

α = 0
β = 0.00 1.000 -2.292 0.010 -1.621∗ 0.682 1.010 -2.036 0.008 -2.131 0.662 1.033 -1.597 0.004 -3.622 0.504
β = 0.05 0.998 -2.255 0.019 -1.229 0.864 1.007 -1.998 0.017 -1.677∗ 0.886 1.031 -1.558 0.012 -2.951 0.899
β = 0.10 0.995 -2.217 0.027 -0.908 0.982 1.005 -1.960 0.025 -1.317∗ 1.026 1.028 -1.519 0.021 -2.477 1.107
β = 0.15 0.993 -2.180 0.036 -0.629 1.066 1.002 -1.922 0.034 -1.006∗ 1.123 1.026 -1.479 0.030 -2.084 1.243
β = 0.50 0.975 -1.917 0.094 0.784 1.279 0.985 -1.656 0.093 0.545 1.369 1.008 -1.206 0.091 -0.183∗ 1.580
β = 1.00 0.950 -1.720 0.000 0.832 0.000 0.960 -1.454 0.000 0.614 0.000 0.982 -0.993 0.000 -0.054 0.000
α = 0.2
β = 0.00 1.000 -2.292 0.010 -1.621∗ 0.682 1.010 -2.036 0.008 -2.131 0.662 1.033 -1.597 0.004 -3.622 0.504
β = 0.05 0.998 -2.255 0.019 -1.229 0.864 1.007 -1.998 0.017 -1.677∗ 0.886 1.031 -1.558 0.012 -2.951 0.899
β = 0.10 0.995 -2.217 0.027 -0.908 0.982 1.005 -1.960 0.025 -1.317∗ 1.026 1.028 -1.519 0.021 -2.477 1.107
β = 0.15 0.993 -2.180 0.036 -0.629 1.066 1.002 -1.922 0.034 -1.006∗ 1.123 1.026 -1.479 0.030 -2.084 1.243
β = 0.50 0.975 -1.917 0.094 0.314 0.809 0.985 -1.656 0.093 0.061 0.885 1.008 -1.206 0.091 -0.691∗ 1.072
β = 1.00 0.961 -1.844 0.000 0.314 0.000 0.970 -1.578 0.000 0.061 0.000 0.992 -1.117 0.000 -0.691 0.000
α = 0.8
β = 0.00 1.000 -2.293 0.010 -1.742∗ 0.561 1.010 -2.036 0.008 -2.257 0.536 1.033 -1.597 0.004 -3.798 0.329
β = 0.05 0.998 -2.256 0.018 -1.693 0.400 1.008 -1.998 0.016 -2.085 0.479 1.031 -1.558 0.012 -3.159 0.691
β = 0.10 0.996 -2.224 0.021 -1.693 0.201 1.005 -1.965 0.020 -2.085 0.261 1.028 -1.520 0.020 -3.159 0.426
β = 0.15 0.995 -2.215 0.006 -1.693 0.037 1.004 -1.949 0.010 -2.085 0.074 1.026 -1.489 0.022 -3.159 0.179
β = 0.50 0.995 -2.215 0.000 -1.693 0.000 1.004 -1.949 0.000 -2.085 0.000 1.026 -1.489 0.000 -3.159 0.000
β = 1.00 0.993 -2.215 0.000 -1.693 0.000 1.002 -1.949 0.000 -2.085 0.000 1.024 -1.489 0.000 -3.159 0.000
α = 1

1.003 -2.339 0.000 -2.573 0.000 1.012 -2.073 0.000 -3.026 0.000 1.034 -1.612 0.000 -4.241 0.000

Tabel 9: Værdien aktionærerne opn̊ar ved en leveragereduktion hhv. ved rekapitalisering (R), ekspansion af aktiver (E) og salg af
aktiver (S). Hvor der er to typer gæld s̊aledes at en gældsreduktion udelukkende foreg̊ar ved at tilbagekøbe juniorgæld. Tabellen viser
ligeledes hvor meget det har lindret tabet for aktionærerne i forhold til da der kun var en type gæld (∆R og ∆S). Stjernerne angiver
de situationer hvor salg af aktiver er mest fordelagtigt for aktionærerne til trods for at v(δ2) ≥ 1.
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5.1.2 Effekten af flere gældstyper

Tabel 9 angiver den værdi, aktionærerne opn̊ar hhv. ved rekapitalisering (R), salg af ak-

tiver (S) og ekspansion af aktiver (E) for forskellige værdier af skat (τ), statsstøtte (α)

og konkursomkostninger (β), n̊ar banken har mulighed for at tilbagekøbe juniorgæld.

Tabel 9 viser ligeledes, hvor meget det har lindret tabet for aktionærerne i forhold til,

da der kun var en type gæld (∆S og ∆R). Samt værdien af aktiverne, efter der er taget

højde for friktionerne v(δ2), s̊a vi kan se, om p er mindre, lig eller større end v(δ2).

Fremgangsmåden er ligesom tidligere, vi har blot ændret værdien af gælden, s̊aledes at

den er givet som ligning (5.1). Vi har gjort s̊aledes, at 80 % af gælden er juniorgæld.

Dette er for, at banken kan nøjes med at tilbagekøbe juniorgælden, uanset hvordan

vi sætter parameterværdierne. Havde vi alternativt sat juniorgælden til at udgøre en

mindre andel, skulle vi lave modellen, s̊aledes at banken i nogle tilfælde var nødt til

ogs̊a at tilbagekøbe seniorgæld. Resultaterne ville derfor pege i samme retning, men

ville ikke være helt s̊a tydelige som i vores tilfælde. Ud fra tabellen ser vi hvorledes og i

hvor høj grad, de tre friktioner p̊avirker bankens valg af metode til at reducere levera-

ge, og i hvor høj grad det ændrer resultatet fra tidligere, hvor vi kun havde en gældstype.

Aktionærernes tab er mindst ved en rekapitalisering, n̊ar statsstøtten er lille (α = 0)

og konkursomkostningerne høje (β = 1), som vi s̊a i Sætning 1. Fra Tabel 9 ser vi,

at aktionærerne mister mellem 0.993 og 1.72 i det tilfælde afhængig af skatten. Det-

te betyder alts̊a, at selvom aktionærernes tab lindres af at købe juniorgæld, s̊a er der

fortsat et tab. Højere statsstøtte betyder en mindre forskel mellem junior- og senio-

rgælden, som alts̊a betyder en mindre lindring af aktionærernes tab. I det ekstreme

tilfælde hvor α = 1 vil de to gældstyper være ens, hvilket betyder, at banken ikke

kan tilbagekøbe juniorgælden billigere. Tabet er derfor ækvivivalent med resultatet fra

Tabel 8, hvor vi kun havde en type gæld. I takt med at konkursomkostningerne stiger,

vil fordelen ved at tilbagekøbe juniorgæld øges. Dog vil konkursomkostningerne p̊a et

tidspunkt blive s̊a høje, at der ikke er nogen stor forskel p̊a junior- og seniorgælden. De

to gældstyper er ækvivalente i det ekstreme tilfælde, hvor konkursomkostningerne er p̊a

100 % (β = 1). Der vil derfor ikke være nogen forskel p̊a at købe junior- eller seniorgæld.

Statsstøtten og konkursomkostningerne har samme effekt, n̊ar vi i stedet for ser p̊a

salg af aktiver, hvor muligheden for at tilbagekøbe juniorgæld ligeledes lindrer tabet

for aktionærerne. Tabel 9 viser som forventet, at lindringen er større ved salg af aktiver

end ved en rekapitalisering (∆A > ∆R), eftersom der tilbagekøbes mere gæld ved salg

af aktiver. Muligheden for at tilbagekøbe juniorgæld gør ingen forskel for aktionærerne

i forbindelse med ekspansion af aktiver. Det betyder, at der med mulighed for at tilba-

gekøbe juniorgæld vil være tilfælde, hvor salg af aktiver er den metode, aktionærerne
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vil foretrække til at reducere leverage. Ogs̊a n̊ar v(δ2) > 1, hvor det før var ekspan-

sion af aktiverne, der var mest fordelagtigt for aktionærerne. Disse tilfælde er i Tabel

9 markeret med stjerne. Vi ser at med et realistisk skatteniveau p̊a 30 %, statsstøtten

p̊a 20 % og konkursomkostningerne omkring de 15 %, da vil aktionærerne foretrække,

at banken sælger ud af deres aktiver og dermed reducerer deres udl̊an. Resultatet har

dermed ændret sig fra modellen med kun en type gæld. Muligheden for at tilbagekøbe

den billigere juniorgæld kan dermed være med til at forklare, hvorfor bankerne tyr til

at sælge ud af deres aktiver, n̊ar de st̊ar overfor skærpede kapitalkrav. Modellen kan

alts̊a understøtte den bekymring, nogle har overfor en reducering af bankernes udl̊an,

n̊ar kapitalkravene bliver skærpet. Dog ses det fortsat kun at være i tilfældende med

v(δ2) < 1, at aktionærerne ligefrem kan opn̊a værdi ved at sælge ud af aktiverne. Dette

resultat havde været det samme, selvom vi kun havde sænket leverage f.eks. fra 95 til

94 %.

5.2 Delkonklusion

I ovenst̊aende afsnit har vi set, hvordan en enkelt ændring i vores model sestup kan

ændre resultaterne markant. N̊ar banken kan tilbagekøbe juniorgæld, kan salg af aktiver

g̊a fra at være den mindst til den mest fordelagtige metode til at sænke leverage, dvs.

i tilfældet hvor v(δ2) > 1. Dermed har vi alts̊a et model setup, som understøtter den

bekymring der debateres i offentligheden, om at skærpede kapitalkrav vil f̊a bankerne

til at sænke deres udl̊an. I det følgende afsnit vil vi g̊a videre med modellen, og se

hvad der ændrer sig, n̊ar vi udvider den til flere perioder. Vi vil tage udgangspunkt i

Kashyap et al. artikel ’An Analysis of the Impact of “Substantially Heightened” Capital

Requirements on Large Financial Institutions’ fra 2010. De argumenterer for, at en

lang indfasningsperiode til de skærpede kapitalkrav vil stille banken bedre, n̊ar de skal

reducere leverage, og at de ikke i s̊a høj grad vil reducerer deres udl̊an. Vi vil forsøge at

f̊a denne indfasningsperiode med i vores model, s̊a vi kan kvantificere effekten af den,

og se om vi kan vise resultatet fra Kashyap et al. [2010].
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6 To periode-model

Kashyap et al. [2010] diskuterer ligesom Admati et al. [2012] bankers kappitalstruktur

og kravene til disse. De diskuterer bl.a. den indvirkning, de skærpede kapitalkrav har

p̊a bankers udl̊an samt udl̊ansrenten. Deres konklusion er, at udl̊ansrenten vil stige men

kun marginalt. Den langsigtede effekt vil være en stigning p̊a omkring 25 til 45 basis

point, n̊ar kapitalkravene stiger med 10 %. De konkluderer ligeledes, at de friktioner, der

er til stede i forbindelse med at hæve egnekapitalen, er højere end de løbende omkost-

ninger. Dette indikerer, at skærpede kapitalkrav skal have en lang indfasning. Uden en

lang indfasning mener de, at det er dyrere for bankerne at efterleve de skærpede kapi-

talkrav, og at bankerne vil have en tendens til at sænke aktiverne (og dermed udl̊anene)

for p̊a den måde at slippe for at skaffe ny egenkapital. De deler dermed den generelle

bekymring, der er for, at skærpede kapitalkrav kan skade væksten i økonomien. Med

en længere indfasningsperiode nævner de, at bankerne har mulighed for at opn̊a en del

af den nødvendige kapital gennem retained earnings. Det vil blive mindre omkosteligt,

og bankerne vil ikke i liges̊a høj grad behøve at sænke udl̊anene for at reducere levera-

ge. I det følgende afsnit ønsker vi netop at undersøge, hvilken indvirkning det har p̊a

modellen med en lang indfasningsperiode, og se om vi kan p̊avise resultatet fra Kas-

hyap et al. [2010] - at det bliver mindre omkosteligt for bankerne, og at udl̊anene ikke

falder i s̊a høj grad. Vi vil undersøge det ved at udvide vores tidligere model til flere pe-

rioder s̊aledes, at banken er klar over de nye kapitalkrav en periode før de træder i kraft.

Kashyap et al. [2010] tager udgangspunkt i tidligere empiriske undersøgelser for at vise,

at skærpede kapitalkrav, der indføres fra den ene dag til den anden, sænker bankernes

udl̊an. De ser bl.a. p̊a Bernanke & Lown [1991] og Berrospide & Edge [2009], som begge

viser, at kapitalchock har en betydning for bankernes udl̊an. Effektens størrelse varierer

fra studie til studie, men de er ikke uenige om, at effekten er der. Omvendt beskriver

og diskutere Kashyap et al. [2010] mere de tanker, der ligger bag konklusionen, om at

en lang indfasning vil stille bankerne i en bedre position, n̊ar leverage skal sænkes. De

viser ikke konkret, om bankerne vil sænke mængden af udl̊an, og om det reelt bliver

billigere for bankerne at sænke leverage, hvis der er en lang indfasningsperiode. I stedet

for diskuterer de omkostningerne ved at hæve og have egenkapital. De nævner, at en

lang indfasning giver mulighed for at bruge retained earnings, n̊ar leverage skal sænkes,

og at dette er billigere end at skaffe ny egenkapital. I det følgende afsnit ønsker vi der-

for at komme mere i dybden med dette argument, om at en indfasningsperiode gør det

billigere for banken - vi ønsker at kvantificere effekten af en lang indfasningsperiode.
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Opbygningen af afsnittet er som følger. Først vil vi kort beskrive et af de nyere studier,

som netop viser, at ændringer i kapitalkravene har en betydning for bankernes udl̊an.

Herefter vil vi beskrive nogle af de tanker og ideer, der ligger til grund for konklusionen

i Kashyap et al. [2010] - at en indfasningsperiode stiller banken i en bedre position, n̊ar

de skal sænke leverage og gør, at udl̊anene reduceres mindre. Herunder vil vi beskrive

de omkostninger, der er dels ved at skaffe egenkapital og dels ved at holde egenkapital,

som Kashyap et al. [2010] bygger deres argument p̊a. I den sammenhæng vil vi komme

ind p̊a nogle af de friktioner, som vi allerede har omtalt i forbindelse med modellen i

afsnit 3 samt nogle nye friktioner. Vi vil ligeledes se p̊a retained earnings, som ogs̊a

er et argument, der nævnes i Kashyap et al. [2010] og som kommer i spil, n̊ar vi ser

p̊a en længere tidshorisont. Herefter vil vi p̊a baggrund af det foreg̊aende diskutere,

hvad der konkret ændrer sig i vores tidligere enperiode model, n̊ar vi g̊ar over til en

flereperiode model, s̊aledes at vi kan have indfasningseffekten med. Vi vil forsøge at f̊a

disse ændringer ind i modellen for til sidst at kunne sammenligne resultaterne med en

tilsvarende flereperiode-model uden indfasning. S̊aledes kan vi se, hvilken og hvor stor

en effekt en indfasningsperiode har.

6.1 Kapitalshock p̊avirker udl̊anene

Kashyap et al. [2010] nævner som sagt adskillige studier, der viser, at banker reagerer

p̊a kapitalchok ved at sænke deres udl̊an9. Vi har ligeledes set denne effekt i vores model

- ogs̊a n̊ar v(δ) > 1, nemlig i nogle situationer hvor banken har mulighed for at købe

juniorgæld tilbage.

I et nyere studie konkluderer Aiyar et al. [2011] ligeledes, at kapitalkravene p̊avirker

udl̊anene negativt. Det gør de p̊a baggrund af et naturligt eksperiment, hvor de har

data fra engelske banker i perioden 1998-2007. I deres studie regresserer de udviklin-

gen i udl̊anene10 p̊a ændringerne i kapitalkravene for 104 specifikke banker (48 engelsk

ejede og 56 udenlandske datterselskaber). Eftersom mængden af udl̊an kan variere p̊a

grund af ændringer i efterspørgslen, tager de ligeledes en forklarende variabel med i

regressionsanalysen, som tager højde for dette. S̊aledes kan effekten af kapitalkravene

isoleres. De bruger forskellige definitioner p̊a denne variabel, men den der viser sig at

være mest signifikant, definerer de som følger. Først ser de p̊a, hvor meget efterspøgslen

p̊a bankl̊an ændrer sig for hver enkelt sektor indenfor et bestemt tidsinterval. De skriver

ikke hvor mange observationer de har, men de gør det p̊a kvartalbasis. Dermed kan de

finde den bank-specifikke efterspørgsel, der er p̊a l̊an, ved at summere disse ændringer

9Kapitalkrav, der indføres fra den ene dag til den anden, er netop sammenlignelige med disse
kapitalchok.

10De ser kun p̊a udl̊an til den ikke-finansielle sektor
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hvor de vægter med hvor stor en del af bank j’s udl̊an, der er i sektor 1, 2, 3 osv. Denne

variabel kan de derefter regresserer p̊a den gennemsnitlig ændring, der er i kapital-

kravene. Residualen fra denne regression vil netop være den del af den bank-specifikke

efterspørgsel, der er p̊a l̊an, som ikke kan forklares ved ænringer i kapitalkravene. Denne

bruges derfor som en approksimation for ændringen i l̊anefterspørgselen for den spe-

cifikke bank. Aiyar et al. [2011] tager ligeledes andre forklarende variable med s̊a som

et mål for risikoen p̊a bankernes aktiver, men de viser sig alle at være insignifikante.

Deres konklusion ud fra regressionsanalysen er, at en forøgelse af kapitalkravene p̊a 100

basispunkter i gennemsnit vil betyde et samlet fald i udl̊anene p̊a 9 procentpoint.

6.2 Omkostninger ved egenkapital

Kashyap et al. [2010] skelner som sagt mellem, hvad det koster hhv. at fremskaffe og

have egenakpital. De omkostninger, der er forbundet ved selve fremskaffelsen af egenka-

pital (kortvarige omkostninger), betegner de ’flydende omkostninger’11. De vedvarende

omkostninger, der er forbundet ved at have egenkapital, betegner de ’langvarige fa-

ste omkostninger’12, og vi skal se nærmere p̊a disse nedenfor. Kashyap et al. [2010]

ser netop p̊a disse omkostninger for at forst̊a, hvorfor salg af aktiver - hvor bankerne

netop undg̊ar at skulle skaffe ny egenkapital - er en løsning, bankerne benytter sig af,

n̊ar de st̊ar overfor nye kapitalkrav, som ovenst̊aende empiriske studier viser er tilfældet.

En omkostning ved at fremskaffe ny egenkapital i form af udstedelse af nye aktier er

den signaleringseffekt det har, som bl.a. ses i Myers & Majluf [1984]. Signaleringseffek-

ten kommer af den asymmetriske information, der er mellem den informerede ledelse

og de mindre informerede investorer. N̊ar banken udsteder nye aktier, bliver det derfor

af investorerne opfattet som et signal om, at aktierne er prisfastsat højere, end hvad

den informerede ledelse mener, de reelt er værd. Dette betyder et fald i aktiekursen og

dermed en omkostning for banken.

De langsigtede faste omkostninger er mere indirekte omkostninger i den forstand, at

det er fordele, banken g̊ar glip af, n̊ar de vælger at finansiere sig med egenkapital frem

for gæld. Her er bl.a. skattefordelen og likviditetseffekten ved gælden. Skattegevinsten,

som vi s̊a p̊a i afsnit 3.1.1, ses ofte modelleret, da den netop er let at kvantificere imod-

sætning til f.eks. signaleringseffekten nævnt ovenfor. Likviditetseffekten som Kashyap

et al. [2010] argumenterer for referere til artiklerne Gorton [2010], Gorton & Metri-

ck [2009] og Stein [2010]. Tanken er, at den forholdsvis store sikkerhed, der er ved

kortsigtet gæld, kan give en likviditetspræmie til l̊angiver. En sidste omkostning ved

11Flowing costs
12Long-run stock costs
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egenkapitalen, som Kashyap et al. [2010] nævner, er, at gælden har den fordel, at den

’disciplinerer’ ledelsen ligesom Diamond and Rajan [2001] argumenterer for. Agentom-

kostninger, som at ledelsen f.eks. løber en højere risiko, end hvad der er i aktionærernes

interesse, kan mindskes ved, at banken har gæld. Med gæld er der betingelser, der skal

opfyldes s̊asom kuponbetalinger p̊a faste tidspunkter. Konsekvensen af en misvedlige-

holdelse af en gældsaftale er klar, da det betyder, at banken må erklære sig konkurs.

Gælden kan derfor mindske ledelsens muligheder for at ’smide’ med pengene eller tage

for høje risici. Kashyap et al. [2010] skriver dog med rette, at denne effekt er svær at

kvantificere, og at der derfor heller ikke har været meget bevis for at teorien holder.

Uanset hvordan banken vælger at sænke leverage, vil den blive ramt af de langsigtede

omkostninger. Ved salg af aktiver og rekapitalisering ses det direkte, eftersom gælden

sænkes, og banken derfor mister de nævnte fordele ved gælden. Ved en ekspansion af

aktiver mister de indirekte muligheden for disse fordele. Uden kapitalkravene kunne de

have hævet aktiverne via gælden og f̊a fordelene herved i stedet for at hæve egenka-

pitalen. Ved rekapitalisering og ekspansion af aktiver har banken ligledes de flydende

omkostninger, da de her skal ud og skaffe ny egenkapital. Dette forklarer, hvorfor Kas-

hyap et al. [2010] mener, at kapitalkravene kan f̊a bankerne til at sænke aktiverne. P̊a

den måde undg̊ar de signalleringsomkostningerne, som konkret betyder, at kursen p̊a

aktierne falder. De nævner kort, at en lang indfasningsperiode vil betyde muligheden

for at optjene retained earnings. Retained earnings betyder, at banken kan reducere

leverage uden at skaffe s̊a meget ny egenkapital. Banken kan derfor have mulighed for

at bruge disse frem for at reducere udl̊anene. Vi vil se nærmere p̊a dette i det følgende.

6.2.1 Retained earnings

Som navnet hentyder til, er retained earnings den del af nettoindkomsten, som en virk-

somhed beslutter at tilbageholde. I tilfældet hvor banken har mulighed for udelukkende

at tilbagekøbe gælden med retained earnings, da undg̊ar de eventuelle signaleringsom-

kostninger, der er forbundet ved at fremskaffe ny egenkapital. Banken vil i det tilfælde

heller ikke være nødsaget til at reducere deres udl̊an. Godt nok sælger de ud af aktiver-

ne, men det er de rene likvider de reducerer. Dermed reducerer de muligheden for nye

udl̊an, men de reducerer ikke eksisterende udl̊an.

Vi har som sagt ikke disse signaleringsomkostninger med i vores model, eftersom alle

agenter er symmetrisk informerede. Vi vil derfor ikke inddrage signaleringsomkostnin-

gerne som argument, n̊ar vi skal forsøge at vise, hvad indvirkning en lang indfasningspe-

riode har. Man kan ligesom Admati et al. [2010] argumentere for, at disse omkostninger

heller ikke har den helt store betydning. De underkender ikke argumentet fra Myers
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& Majluf [1984]. De pointerer blot, at hvis nye kapitalkrav rammer hele den finansi-

elle sektor og skal efterleves indenfor et bestemt tidsinterval, da kender investorerne

grunden til udstedelsen af de nye aktier. Signalleringseffekten kan derfor ikke være s̊a

fremtrædende. Dette argument kan være med til at retfærdiggøre, at signaleringseffek-

ten ikke er med i modellen i setup’et fra Adamti et al. [2012].

Dog f̊ar en lang indfasningsperiode og retained earnings en betydning for vores model.

For med en lang indfasningsperiode, giver det banken et større beslutningsgrundlag,

n̊ar de skal vælge, om der skal betales udbytte til aktionærerne. Et alternativ til udbyt-

tebetalinger er at beholde indtjeningen som retained earnings for senere at bruge den

til reduktion af leverage, n̊ar nye kapitalkrav træder i kraft. Uden at kende til kapital-

kravene p̊a forh̊and kan der være situationer, hvor banken reducerer aktiverne ved at

betale udbytte udvidende om, at de s̊a er nødt til at reducere leverage yderligere, n̊ar

de nye kapitalkrav træder i kraft.

6.3 Model setup

Med en lang indfasningsperiode og dermed muligheden for at optjene retained earnings,

vil vi forsøge at se hvilken forskel, det gør for modellen i afsnit 3. Signaleringsomkost-

ningerne, som man undg̊ar ved at bruge retained earnings, er som sagt ikke med i denne

model.

Vi bibeholder setup’et fra afsnit 3 men med undtagelse af, at vi nu g̊ar fra en enperiode-

til toperiode-model og i den proces inkluderer retained earnings. Det betyder, at alle

friktionerne – skatter, konkursomkostninger og statsstøtte – fortsat er defineret som

i afsnit 3.1, og kronologien bliver nu som følger. Vi st̊ar til tidspunkt 1, banken har

investeret i et risikofyldt aktiv med afkastet x hvert år to år frem. Banken har ligeledes

optaget gæld svarende til en obligation med hovedstol D, kupon c og udløb til tid 3.

Banken modtager skattefradrag og betaler kupon p̊a gælden til tid 2 og 3 og betaler

hele hovedstolen tilbage til tid 3. Banken g̊ar dermed konkurs inden gældens udløb, hvis

den ikke er i stand til at efterleve kuponbetalingerne og p̊a gældens udløb, hvis værdien

af banken er lavere eller lig gælden. Til tidspunkt 2 træder de nye kapitalkrav i kraft,

s̊aledes at banken skal have leverage p̊a ω. Vi vil se p̊a scenariet, hvor banken hhv. ikke

kender og kender til dette krav p̊a tidspunkt 1.
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6.3.1 To modeller

Muligheden for at opn̊a retained earnings kombineret med at det først er til tidspunkt

2, at kapitalkravene træder i kræft, giver os følgende to scenarier, vi vil arbejde videre

med i det følgende.

1. Indfasning, ingen udbyttebetaling.

Banken kender til kapitalkravene p̊a forh̊and nemlig p̊a tidspunkt 1. I tilfælde

af at de har retained earnings, sættes disse til side frem til tidspunkt 2. Banken

reducerer dermed ikke sine aktiver, og n̊ar kapitalkravene træder i kraft, vil disse

i s̊a vidt et omfang det er muligt bruges, hvis banken vælger at sælge ud af

aktiverne. Setup’et minder dermed meget om det, vi havde i afsnit 3 blot med

flere perioder.

2. Ingen indfasning, udbyttebetaling.

Banken kender ikke til kapitalkravene p̊a forh̊and, og f̊ar først kendskab til dem

til tidspunkt 2, hvor de træder i kraft. I tilfælde af at de har retained earnings vil

en vis procentdel af dem bruges som udbyttebetaling til aktionærerne lige før tid

2. Dette setup ændrer sig alts̊a i forhold til det vi havde i afsnit 3. Dels g̊ar vi til

flere perioder ligesom ovenst̊aende model, men vi reducerer samtidig mængden af

aktiver undervejs i tilfælde hvor der er retained earnings.

6.3.2 Binomial setup’et

I de følgende 2 afsnit optiller vi modellerne med specifikke parametre i et binomial se-

tup. S̊aledes kan effekten af friktionerne beskrevet i afsnit 3.1.1 - 3.1.2 kvantificeres, og

vi kan ligeledes se hvilken forskel indfasningsperioden gør. De ’grundlæggende’ parame-

tre i binomialmodellerne, samt kupon, hovedstol p̊a gæld, aktivernes initiale størrelse

og leveragekravet er sat ligesom i afsnit 4.1 Tabel 6. Dette betyder, at afkastet i en

’god’ og ’d̊arlig’ periode fortsat er hhv. u = 1.034 og d = 0.971, og udviklingen i det

risikofyldte aktiv er som binomialtr̊aet givet ved Figur 2 blot med 10 inddelinger pr. år

i stedet for to13. Der betales kupon og modtages et skattefradrag til tid 2 (som betyder,

at vi ikke længere har et rekombineret binomialtræ), hvorefter banken regulerer sine

aktiver og/eller passiver for at efterleve det kapitalkrav, der træder i kraft til tid 2.

I tilfældet med udbyttebetaling finder det sted til tid 2, lige før kapitalkravene træ-

der i kraft. I vores model betales udbytte af retained earnings, som vi definerer som det

merafkast, aktiverne giver i forhold til den risikofrie rente. Er aktiverne til tid 2 (A2)

13I Figur 2 er afkastet i en ’god’ og ’d̊arlig’ periode hhv. u = 1.084 og d = 0.941, eftersom et år kun
er inddelt i 2 og ikke 10 perioder.
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steget til mere end 100(1 + r), da vil differencen (A2 − 100(1 + r)) dermed være lig de

retained earnings, som banken har optjent.
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Figur 2: Udviklingen i aktivernes værdi, uden udbyttebetalinger og med τ = 0.3

Måden, hvorp̊a vi ser, om det er en fordel for aktionærerne at sænke leverage, er

grundlæggende, ligesom vi s̊a i afsnit 4 med vores enperiode-model. Det bliver blot en

smule mere kompliceret, nu hvor kapitalkravet først træder i kraft til tid 2, hvor vi ikke

kender den faktiske værdi af aktiverne. Der vil være situationer, hvor aktiverne er steget

nok i værdi, n̊ar kapitalkravet træder i kraft, til at banken ikke behøver at reducere

leverage. Og i tilfælde hvor banken er nødt til at reducere leverage f.eks. ved at rekapi-

talisere, vil mængden af gæld, der skal tilbagekøbes, afhænge af hvordan aktiverne har

udviklet sig. For at gøre det s̊a let forst̊aeligt som muligt vil vi med udgangspunkt i Fi-

gur 2 forklare fremgangsmåden til at undersøge, hvor meget aktionærerne vinder/taber

ved at efterleve det nye kapitalkrav.

Vi ser adskilt, p̊a de rekombinerede binomialtræer vi har, efter kapitalkravene er tr̊adt

i kraft. Det svarer til de tre binomialtræer, der har initiale værdier p̊a hhv. 114.86,
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99.36 og 85.91 i Firgur 2. For hver af dem ser vi, om banken er nødt til at reducere

leverage. I tilfælde hvor leverage er mindre end ω = 0.85, lader vi bankens aktiver og

passiver være som de er. I tilfælde hvor leverage er højere, vil vi ligesom i den tidli-

gere model sænke leverage ved at bruge en af de tre omtalte metoder. I tilfældet hvor

aktivets værdi er faldet til 99.36 og 85.91, er banken derfor nødt til at reducere leverage.

Ved rekapitalisering betyder det, at aktivets værdi og dermed Figur 2 forbliver den

samme, men gælden sænkes til hhv. 84.46 og 73.02 i tilfælde, hvor bankens aktiver fal-

der til hhv. 99.36 og 85.91. N̊ar gældens og egenkapitalens værdi herefter findes til tid 3,

betyder det, at hovedstolen p̊a gælden i nogle tilfælde er 95, mens den i andre tilfælde

er hhv. 84.46 og 73.02. Fremgangsmåden indenfor hver af de tre binomialtræer er alts̊a

præcis som i vores enperiode model. Herefter finder vi den forventede tilbagediskonte-

rede værdi af egenkapitalen og gælden, s̊aledes at vi har værdien af de to til tidspunkt 1.

P̊a samme måde ligner det vores tidligere model, n̊ar vi i stedet for sænker leverage

ved at øge aktiverne eller sælge ud af dem. N̊ar vi øger aktiverne, ændrer vi binomial-

træet (Figur 2), men holder gælden konstant. I tilfældet hvor aktiverne er faldet til 99.36

og 85.91, vil banken alts̊a øge dem til 95/0.85 = 111.76. Udviklingen i binomialtræet

ændrer sig derfor i disse to tilfælde. Ved salg af aktiver vil vi b̊ade sænke aktiverne og

gælden. Vi vil netop gøre det i et s̊adan forhold, at salget fra aktiverne dækker købet af

gælden - præcis som vi tidligere har set. I nogle situationer er det ikke muligt for banken

at reducere leverage udelukkende ved at sælge aktiver. Hvis hovedstolen p̊a gælden er

større eller meget tæt p̊a værdien af aktiverne, vil det være for dyrt at reducere gæl-

den i forhold til aktiverne, eftersom aktiverne skal reduceres mere end gælden. I disse

tilfælde har vi derfor valgt at rekapitalisere. Vi har valgt denne metode, da den minder

mere om salg af aktiver end ekspansion af aktiver. N̊ar vi derfor ser p̊a salg af aktiver,

skal vi huske p̊a, at denne metode er en kombination af salg af aktiver og rekapitalisering.

Med ovenst̊aende fremgangsmåde har vi fundet værdien af egenkapitalen og gælden

til tidspunkt 1, n̊ar banken vel at mærke er tvunget til at efterleve et leveragekrav til

tid 2. Vi har taget udgangspunkt i Figur 2, hvor der ikke betales udbytte. Hvis vi i

stedet for er i situationen, hvor banken ikke kender til kapitalkravet p̊a forh̊and, vil

de vælge at betale udbytte, n̊ar de har optjent retained earnings. Med udgangspunkt i

Figur 2 betyder dette, at i tilfældet hvor aktivets værdi er steget til 114.86, der kan der

betales udbytte svarende til mellem 0 og 114.86− 100(1 + r).

Vi kan herefter se, hvor meget egenkapitalen stiger i værdi af s̊adan kapitalkrav ved

at sammenligne værdien af egenkapitalen, med den banken havde haft, hvis der ingen
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kapitalkrav var. For at se, om det er en fordel for banken, mangler vi omkostningerne

for leverage-reduktionen. Ogs̊a her foreg̊ar det ligesom i vores tidligere model, for hver

enkelt binomialtræ vi har til tidspunkt 2. Ved salg af aktiver er det simpelt - aktiverne

er akurat sænket s̊adan, at de dækker omkostningerne ved at reducere gælden. Hvis

egenkapitalen derfor er steget i værdi (∆E > 0), er det en fordel for aktionærerne at

sælge ud af aktiverne. Ved ekspansion af aktiverne koster det 1 kr. pr aktiv, banken har

købt. Banken har derfor betalt hhv. 0, 111.76−99.36 = 12.40 og 111.76−85.91 = 25.85,

n̊ar der ingen udbyttebtealing er, afhængig af hvilken situation banken er i til tid 2.

Vi tager derfor den forventede tilbagediskonterede værdi af omkostningererne og holder

dem op imod stigningen i egenkapitalen ved eksapnsion af aktiver. Ved rekapitalise-

ringen er det et spørgsm̊al om, hvor meget gælden har kostet, n̊ar en rekapitalisering

har fundet sted. Denne findes i hvert binomialtræ som vi tidligere har set. I tilfældet

hvor aktivet er faldet til 99.36, vil prisen pr. hovedstol gæld derfor være lig værdien af

gælden lige efter gældsreduktionen divideret med 84.46.

I de følgende to afsnit vil vi se, hvordan resultaterne fra vores tidligere model æn-

drer sig, n̊ar vi g̊ar over til to perioder. Vi vil se p̊a de to modeller nævnt ovenfor - en

model med og uden indfasning som i vores setup konkret betyder en model hhv. uden

og med udbyttebetaling.

6.4 Model 1 - indfasning, ingen udbyttebetaling

I dette afsnit ser vi p̊a modellen med indfasning, dvs. kapitalkravet er kendt til tid 1.

Banken holder p̊a sine retained earnings og betaler ikke udbytte til aktionærerne. Mo-

dellen er derfor ligesom den foreg̊aende blot med en længere tidshorisont. Dog havde

banken slet ikke mulighed for at betale udbytte i den tidligere model. Kapitalkravet

tr̊adte i kraft med det samme, og banken kunne derfor ikke n̊a at optjene retained ear-

nings.

Tabel 10 angiver, hvor meget værdi aktionærerne f̊ar ved en levereagereduktion hhv.

ved salg af aktiver (S), rekapitalisering (R) og ekspansion af aktiver (E), i tilfældet hvor

der er en type gæld. Sammenlignes dette med Tabel 8, ser vi, at aktionærerne stilles

værre, n̊ar tidshorisonten forlænges. Aktiverne har mulighed for at udvikle sig mere,

s̊aledes er der flere tilfælde, hvor de er hhv. meget høje og lave. I tilfælde hvor aktiverne

er steget meget, skal banken ikke sænke leverage, og det har derfor ingen betydning for

bankens beslutning vedrørende leveragereduktion.
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τ = 0.00 τ = 0.30 τ = 1

v(δ2) R E S v(δ2) R E S v(δ2) R E S

α = 0
β = 0.00 1.000 -4.567 -4.567 -4.567 1.010 -3.821 -3.693 -3.892 1.033 -2.421 -2.066 -3.054
β = 0.05 0.998 -4.533 -4.567 -4.513 1.008 -3.789 -3.693 -3.841 1.031 -2.393 -2.066 -2.964
β = 0.10 0.995 -4.499 -4.567 -4.459 1.005 -3.757 -3.693 -3.791 1.029 -2.366 -2.066 -2.878
β = 0.15 0.993 -4.465 -4.567 -4.406 1.003 -3.725 -3.693 -3.741 1.026 -2.338 -2.066 -2.794
β = 0.50 0.976 -4.226 -4.567 -4.054 0.986 -3.499 -3.693 -3.412 1.011 -2.146 -2.066 -2.263
β = 1.00 0.953 -3.885 -4.567 -3.595 0.962 -3.177 -3.693 -2.981 0.990 -1.872 -2.066 -1.637

α = 0.2
β = 0.00 1.000 -4.567 -4.567 -4.567 1.010 -3.821 -3.693 -3.892 1.033 -2.421 -2.066 -3.054
β = 0.05 0.998 -4.533 -4.567 -4.513 1.008 -3.789 -3.693 -3.841 1.031 -2.393 -2.066 -2.964
β = 0.10 0.995 -4.499 -4.567 -4.459 1.005 -3.757 -3.693 -3.791 1.029 -2.366 -2.066 -2.878
β = 0.15 0.993 -4.465 -4.567 -4.406 1.003 -3.725 -3.693 -3.741 1.026 -2.338 -2.066 -2.794
β = 0.50 0.976 -4.226 -4.567 -4.054 0.986 -3.499 -3.693 -3.412 1.011 -2.146 -2.066 -2.263
β = 1.00 0.963 -4.030 -4.567 -3.784 0.972 -3.312 -3.693 -3.157 0.999 -1.984 -2.066 -1.877

α = 0.8
β = 0.00 1.000 -4.567 -4.567 -4.567 1.010 -3.821 -3.693 -3.892 1.033 -2.421 -2.066 -3.054
β = 0.05 0.998 -4.533 -4.567 -4.513 1.008 -3.789 -3.693 -3.841 1.031 -2.393 -2.066 -2.964
β = 0.10 0.995 -4.500 -4.567 -4.460 1.005 -3.757 -3.693 -3.791 1.029 -2.366 -2.066 -2.878
β = 0.15 0.993 -4.471 -4.567 -4.416 1.003 -3.729 -3.693 -3.748 1.027 -2.340 -2.066 -2.797
β = 0.50 0.993 -4.465 -4.567 -4.405 1.002 -3.718 -3.693 -3.731 1.025 -2.320 -2.066 -2.738
β = 1.00 0.993 -4.465 -4.567 -4.405 1.002 -3.718 -3.693 -3.731 1.025 -2.320 -2.066 -2.738

α = 1
1.003 -4.610 -4.567 -4.636 1.012 -3.853 -3.693 -3.943 1.034 -2.432 -2.066 -3.090

Tabel 10: Værdien aktionærerne opn̊ar ved en leveragereduktion hhv. ved rekapitalisering (R), ekspansion af aktiver (E) og salg af
aktiver (S). Toperiode model med indfasning - dvs. der betales ikke udbytte.
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Situationer, hvor aktiverne er faldet meget i værdi (i forhold til enperiode-modellen),

betyder omvendt, at leveragekravet nu er meget lavere end bankens aktuelle leverage.

Der er alts̊a situationer, hvor der ved ekspansion af aktiver skal skaffes mere egenkapi-

tal, ved rekapitalisering skal tilbagekøbes mere gæld og ved salg af aktiver skal sælges

mere ud af aktiverne end i tilfældet med enperiode-modellen. Vi ved fra tidligere og

kan se det i Tabel 8, at rekapitalisering og ekspansion af aktiver aldrig kan betale sig

for aktionærerne. Derfor er det ikke en fordel for aktionærerne, at der nu er situationer,

hvor banken er nødt til at reducere leverage yderligere. Salg af aktiver kan være en for-

del for aktionærerne i tilfældet med en type gæld, s̊alænge værdien af aktiverne netto

friktionerne er mindre end prisen p̊a aktiverne. Det kræver dog, at der ikke skal sælges

meget ud af aktiverne. I vores flerperiode model er der som sagt flere situationer, hvor

aktiverne er faldet meget, dvs. hvor bankens leverage ligger langt fra ω. Banken er nødt

til at sælge meget ud af aktiverne, som forklarer, at salg af aktiver ikke er en metode,

som aktionærerne vinder værdi ved. Der vil desuden være tilfælde, hvor aktiverne er

faldet s̊a meget, at banken ikke har mulighed for at efterleve kapitalkravet ved udeluk-

kende at sælge ud af aktiverne. Her bruger vi som sagt rekapitalisering i stedet for. I

toperiodemodellen vil værdien aktionærerne taber ved salg af aktiver og rekapitalisering

derfor komme tættere p̊a hinanden, som vi ser ved at sammenligne Tabel 8 og 10. Alt

i alt skal man være p̊apasselig med at sammenligne resultaterne fra enpriode-modellen

med resultaterne fra toperiode-modellen.

Udover at aktionærerne generelt stilles værre, n̊ar vi har en længere tidshorisont, er

tendenserne de samme, som vi s̊a ved vores enperiode-model. Hvorvidt aktionærerne

foretrækker den ene metode frem for den anden afhænger af, om v(δ2) er mindre eller

større end 1. Med p < v(δ2) foretrækker banken at ekspandere aktiverne, mens de fo-

retrækker at sælge aktiver n̊ar p > v(δ2). Der vil dog ikke længere være tilfælde, hvor

det kan betale sig for aktionærerne at sælge ud af aktiverne.

Tabel 11 viser resultaterne, hvor der er junior- og seniorgæld, samt forskellen mellem

disse og resultaterne hvor der kun er en type gæld (∆R og ∆A). Ligesom tidligere ser

vi, at det lindrer tabet for aktionærerne ved rekapitalisering og salg af aktiver, og det

lindrer relativt mere ved salg af aktiver. Sammenligner vi Tabel 9 og 11, kan det virke

mærkeligt, at tabet lindres mere ved salg af aktiver og med mulighed for at tilbagekøbe

juniorgæld, n̊ar vi ser p̊a enperiode-modellen i forhold til toperiode-modellen. Eftersom

banken skal tilbagekøbe gæld i flere situationer, n̊ar vi har flere perioder. Her er det dog

vigtigt at huske p̊a, at n̊ar aktiverne falder meget i værdi, vil salg af aktiver erstattes af

en rekapitalisering. Derfor bliver værdien af at tilbagekøbe juniorgæld ikke helt s̊a stor,

eftersom der købes mindre gæld tilbage ved en rekapitalisering end ved salg af aktiver.
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τ = 0.00 τ = 0.30 τ = 1
E = −4.567 E = −3.693 E = −2.066

v R ∆R A ∆A v R ∆R A ∆A v R ∆R A ∆A

α = 0
β = 0.00 1.000 -4.554 0.014 -4.538* 0.029 1.010 -3.811 0.010 -3.873 0.020 1.033 -2.417 0.003 -3.020 0.033
β = 0.05 0.998 -4.508 0.025 -4.462 0.051 1.008 -3.768 0.021 -3.803 0.038 1.031 -2.381 0.012 -2.867 0.097
β = 0.10 0.995 -4.463 0.036 -4.388 0.071 1.005 -3.726 0.031 -3.735 0.056 1.029 -2.345 0.021 -2.733 0.145
β = 0.15 0.993 -4.418 0.047 -4.316 0.090 1.003 -3.683 0.041 -3.669* 0.072 1.026 -2.309 0.029 -2.610 0.184
β = 0.50 0.976 -4.101 0.125 -3.857 0.197 0.986 -3.385 0.114 -3.241 0.170 1.011 -2.057 0.090 -1.923* 0.340
β = 1.00 0.953 -3.885 0.000 -3.595 0.000 0.962 -3.177 0.000 -2.981 0.000 0.990 -1.872 0.000 -1.637 0.000
α = 0.2
β = 0.00 1.000 -4.554 0.014 -4.538* 0.029 1.010 -3.811 0.010 -3.873 0.020 1.033 -2.417 0.003 -3.020 0.033
β = 0.05 0.998 -4.508 0.025 -4.462 0.051 1.008 -3.768 0.021 -3.803 0.038 1.031 -2.381 0.012 -2.867 0.097
β = 0.10 0.995 -4.463 0.036 -4.388 0.071 1.005 -3.726 0.031 -3.735 0.056 1.029 -2.345 0.021 -2.733 0.145
β = 0.15 0.993 -4.418 0.047 -4.316 0.090 1.003 -3.683 0.041 -3.669* 0.072 1.026 -2.309 0.029 -2.610 0.184
β = 0.50 0.976 -4.101 0.125 -3.857 0.196 0.986 -3.385 0.114 -3.241 0.170 1.011 -2.057 0.090 -1.950* 0.313
β = 1.00 0.963 -4.030 0.000 -3.784 0.000 0.972 -3.312 0.000 -3.157 0.000 0.999 -1.984 0.000 -1.877 0.000
α = 0.8
β = 0.00 1.000 -4.554 0.014 -4.539* 0.029 1.010 -3.811 0.010 -3.873 0.019 1.033 -2.417 0.003 -3.022 0.032
β = 0.05 0.998 -4.509 0.024 -4.466 0.046 1.008 -3.769 0.020 -3.804 0.037 1.031 -2.381 0.012 -2.877 0.088
β = 0.10 0.996 -4.472 0.027 -4.412 0.048 1.005 -3.732 0.025 -3.747 0.044 1.029 -2.347 0.019 -2.769 0.109
β = 0.15 0.995 -4.465 0.007 -4.405 0.010 1.004 -3.718 0.011 -3.731 0.018 1.027 -2.320 0.020 -2.738 0.059
β = 0.50 0.995 -4.465 0.000 -4.405 0.000 1.004 -3.718 0.000 -3.731 0.000 1.027 -2.320 0.000 -2.738 0.000
β = 1.00 0.993 -4.465 0.000 -4.405 0.000 1.002 -3.718 0.000 -3.731 0.000 1.025 -2.320 0.000 -2.738 0.000
α = 1

1.003 -4.610 0.000 -4.636 0.000 1.012 -3.853 0.000 -3.943 0.000 1.034 -2.432 0.000 -3.090 0.000

Tabel 11: Værdien aktionærerne opn̊ar ved en leveragereduktion hhv. ved rekapitalisering (R), ekspansion af aktiver (E) og salg af
aktiver (S). Toperiode model hvor der er indfasning s̊aledes at der ikke betales udbytte. Der er to typer gæld s̊aledes at en gældsreduktion
udelukkende foreg̊ar ved at tilbagekøbe juniorgæld. Tabellen viser ligledes hvor meget det har lindret tabet for aktionærerne i forhold
til da der kun var en type gæld (∆R og ∆S). Stjernerne angiver de situationer hvor salg af aktiver er mest fordelagtigt for aktionærerne
til trods for at v(δ2) ≥ 1.
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6.5 Model 2 - ingen indfasning, udbyttebetaling

Vi ser nu p̊a modellen, hvor der ikke er nogen indfasning. Banken kender først til kapi-

talkravet, lige før det træder i kraft og har forinden brugt retained earnings til at betale

udbytte til aktionærerne. Ved at sammenligne resultaterne fra denne model med Model

1 f̊ar vi et indblik i, om aktionærerne stilles værre, n̊ar der ingen indfasning er. Derved

ser vi om konklusionen i Kashyap et al. [2010] kan vises med vores konkrete model.

Resultaterne fra Model 2 ses i Tabel 12. Den angiver ligesom tidligere, hvor meget

aktionærerne f̊ar n̊ar banken sænker levereage hhv. ved salg af aktiver, rekapitalisering

og ekspansion af aktiver, i tilfældet hvor der er en og to typer af gæld. Andelen af

retained earnings der betales til aktionærerne er sat til 100 %. S̊aledes er forskellen

p̊a situationen hvor der hhv. betales udbytte og ikke betales udbytte tydelig. Det ses

ved at sammenligne Tabel 11 og 12, hvor vi ser at aktionærerne generelt stilles værre

n̊ar banken betaler udbytte inden kapitalkravet træder i kraft. Årsagen er at udbyt-

tebetalingerne reducerer aktiverne, hvormed der er flere situationer hvor banken skal

reducere leverage, og situationer hvor banken nu skal sænke leverage mere. Det kom-

mer derfor til at minde om situationen hvor vi gik fra en periode til to perioder uden

udbyttebetalinger. Kun i enkelte tilfælde vil udbyttebetalinger lindre tabet en smule

for aktionærerne i tilfælde hvor banken sælger ud af aktiverne. Som vi tidligere har set

kan salg af aktiver være fordelagtigt for aktionærerne n̊ar der ikke skal sælges mange

aktiver og v(δ2) er væsentlig mindre end 1 (prisen p̊a aktiverne). N̊ar banken i vores

eksempel udbetaler alle retained earnings, betyder det at aktivets værdi til tid 2 enten

er lavere eller lig 100(1 + r) = 102. I tilfældene hvor leverage er lig 95/102 = 0.93,

vil en leveragereduktion være fordelagtig for banken, s̊alænge v er væsentlig mindre

end 1. Dermed kan der være tilfælde hvor det lindrer tabet for aktionærerne n̊ar der

betales ubytte. Dog skal det understreges at dette kun i tilfælde hvor parameterne er

nær deres ydre grænse, s̊a som at konkursomkostningerne er tæt p̊a eller lig 100 % (og

v(δ2) dermed er langt under 1).

Ved sammenligning af Tabel 11 og 12 ses det samtidig at forskellen mellem de for-

skellige metoder bliver større n̊ar der betales udbytte. Årsagen er at banken med større

sandsynlighed skal sænke leverage i forhold til Model 1 hvor der ikke var udbyttebeta-

linger, samt sænke leverage med mere. I tilfælde hvor det f.eks. bedst kan betale sig at

sælge aktiver, bliver forskellen mellem at sælge og ekspandere derfor endnu større n̊ar

der er udbyttebetalinger, da der skal sælges/købes flere aktiver.
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τ = 0.00 τ = 0.30 τ = 1
E = −4.949 E = −4.007 E = −2.348

v(δ2) R ∆R A ∆A v(δ2) R ∆R A ∆A v(δ2) R ∆R A ∆A

α = 0.0
β = 0.00 1.000 -4.933 0.016 -4.851* 0.098 1.010 -4.146 0.012 -4.290 0.086 1.033 -2.793 0.004 -3.962 0.073
β = 0.05 0.998 -4.881 0.028 -4.702 0.155 1.007 -4.096 0.024 -4.130 0.149 1.031 -2.747 0.015 -3.670 0.210
β = 0.10 0.995 -4.829 0.041 -4.567 0.200 1.005 -4.046 0.036 -3.987* 0.199 1.028 -2.702 0.026 -3.420 0.310
β = 0.15 0.993 -4.777 0.054 -4.442 0.238 1.002 -3.996 0.048 -3.854* 0.240 1.026 -2.656 0.036 -3.197 0.387
β = 0.50 0.975 -4.414 0.142 -3.712 0.404 0.985 -3.646 0.132 -3.097 0.413 1.008 -2.338 0.111 -2.018* 0.660
β = 1.00 0.950 -4.163 0.000 -3.422 0.000 0.960 -3.399 0.000 -2.798 0.000 0.982 -2.102 0.000 -1.642 0.000
α = 0.2
β = 0.00 1.000 -4.933 0.016 -4.851* 0.098 1.010 -4.146 0.012 -4.290 0.086 1.033 -2.793 0.004 -3.962 0.073
β = 0.05 0.998 -4.881 0.028 -4.702 0.155 1.007 -4.096 0.024 -4.130 0.149 1.031 -2.747 0.015 -3.670 0.210
β = 0.10 0.995 -4.829 0.041 -4.567 0.200 1.005 -4.046 0.036 -3.987* 0.199 1.028 -2.702 0.026 -3.420 0.310
β = 0.15 0.993 -4.777 0.054 -4.442 0.238 1.002 -3.996 0.048 -3.854* 0.240 1.026 -2.656 0.036 -3.197 0.387
β = 0.50 0.975 -4.414 0.142 -3.765 0.350 0.985 -3.646 0.132 -3.147 0.363 1.008 -2.338 0.111 -2.085* 0.593
β = 1.00 0.961 -4.330 0.000 -3.703 0.000 0.970 -3.558 0.000 -3.082 0.000 0.992 -2.244 0.000 -2.035 0.000
α = 0.8
β = 0.00 1.000 -4.933 0.015 -4.859* 0.090 1.010 -4.146 0.012 -4.293 0.083 1.033 -2.793 0.004 -3.966 0.070
β = 0.05 0.998 -4.882 0.027 -4.728 0.129 1.008 -4.097 0.023 -4.153 0.127 1.031 -2.747 0.015 -3.693 0.187
β = 0.10 0.996 -4.840 0.031 -4.685 0.084 1.005 -4.054 0.029 -4.088 0.099 1.028 -2.704 0.024 -3.507 0.223
β = 0.15 0.995 -4.830 0.008 -4.679 0.017 1.004 -4.036 0.013 -4.075 0.032 1.026 -2.669 0.025 -3.488 0.102
β = 0.50 0.995 -4.830 0.000 -4.679 0.000 1.004 -4.036 0.000 -4.075 0.000 1.026 -2.669 0.000 -3.488 0.000
β = 1.00 0.993 -4.830 0.000 -4.679 0.000 1.002 -4.036 0.000 -4.075 0.000 1.024 -2.669 0.000 -3.488 0.000
α = 1.0

1.003 -4.997 0.000 -5.065 0.000 1.012 -4.195 0.000 -4.472 0.000 1.034 -2.811 0.000 -4.100 0.000

Tabel 12: Værdien aktionærerne opn̊ar ved en leveragereduktion hhv. ved rekapitalisering (R), ekspansion af aktiver (E) og salg af
aktiver (S). Toperiode model hvor der ikke er indfasning s̊aledes at der betales udbytte. Der er to typer gæld s̊aledes at en gældsreduktion
udelukkende foreg̊ar ved at tilbagekøbe juniorgæld. Tabellen viser ligledes hvor meget det har lindret tabet for aktionærerne i forhold
til da der kun var en type gæld (∆R og ∆S). Stjernerne angiver de situationer hvor salg af aktiver er mest fordelagtigt for aktionærerne
til trods for at v(δ2) ≥ 1.
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6.6 Delkonklusion

Som vi s̊a i afsnit 3.4 er prisen p̊a aktiverne en afgørende faktor for, hvilken metode

banken vil foretrække til at reducere leverage. Med udbyttebetalinger og derved en

reduktion af aktiverne betyder det, at banken med større sandsynlighed skal reducere

leverage samt reducere leverage med mere. Ved ekspansion af aktiver skal der derfor

købes flere aktiver, og ved salg af aktiver skal der sælges flere aktiver. Forskellen mellem

de tre metoder bliver derfor større, n̊ar der betales udbytte, samtidig med at de hver

især bliver mindre fordelagtige. Aktionærerne stilles alts̊a værre ved en leveragereduk-

tion, n̊ar der ikke har været nogen indfasning og deres præferencer for de tre metoder

tydeliggøres samtidig.

7 Konklusion

Vi har lavet en teoretisk analyse af øgede kapitalkrav, hvor vi har set p̊a aktionærernes

incitament til en leveragereduktion. I det følgende opsummeres resultaterne.

Modellen, som ligger til grund for analysen, bygger p̊a enperiode-modellen i Adma-

ti et al. [2012]. Den ser p̊a en bank som er finansieret ved gæld og egenkapital, og

som har investeret i et riskofyldt aktiv. Den bryder setup’et i den berømte Modigliani-

Miller-teori ved at inkludere de tre friktioner konkursomkostninger, skat og statsstøtte

i form af indskydergaranti. Analysen viser, at banker finder rekapitalisering, hvor ny

egenkapital finansierer tilbagekøb af gæld, ufordelagtig, selv hvis det øger den samlede

værdi. Rekapitalisering allokerer mere værdi over til obligationsejerne, eftersom gælden

bliver mere sikker. Det bliver derfor for dyrt for aktionærerne at tilbagekøbe gælden

til markedsprisen i forhold til den værdi, det skaber for dem. Nettokonkursomkostnin-

gerne lindrer tabet for aktionærerne, eftersom højere konkursomkostninger og lavere

statsstøtte mindsker markedsprisen for gælden samtidig med, at egenkapitalen forbliver

den samme. Skatterne kan b̊ade øge og mindske tabet for aktionærerne. N̊ar gælden

sænkes, mister banken noget af skattefordelen, men deres kuponbetaling mindskes sam-

tidig

N̊ar gælden omvendt tilbagekøbes ved en forhandlet pris, bliver resultatet et andet.

Ved en kollektiv forhandling mellem obligationsjerne og banken vil obligationsejerne f̊a

differencen mellem gældens værdi før og efter tilbagekøbet af gælden. Dette betyder, at

banken frivilligt vil rekapitalisere, i tilfældet hvor det øger den samlede værdi af banken.

Dette tilfælde er dog ikke s̊a realistisk. Hvis den samlede værdi øges ved en rekapita-

lisering, betyder det, at konkursomkostningerne overg̊ar skattegevinsten. Gælden giver
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dermed et d̊arligt trade off for banken, og g̊ar imod ideen om at det er fordelagtigt at

have gæld.

Vi har ligeledes set p̊a to andre metoder - salg af aktiver hvor indtjeningen finansi-

erer tilbagekøb af gæld, og ekspansion af aktiver, hvor ny egenkapital finansierer køb

af aktiver. Analysen viser, at alle tre metoder er ækvivalente, s̊alænge der kun er en

type gæld, og prisen pr. aktiv er lig værdien af aktiverne netto friktionerne delt med

mængden af aktiver (v = V/A). En antagelse som Admati et al. [2012] bygger p̊a. Denne

antagelse har vi gjort op med i opgaven, da vi ikke finder det korrekt, at prisen inkorpo-

rerer den nettogenvinst, en virksomhed f̊ar ved køb/salg af aktiver, n̊ar den er gearet

ligesom banken. Vi har i stedet for sat prisen pr. aktiv til 1, som vi finder rimeligt, da

aktivernes forventede afkast er lig den risikofrie rente. Med prisen p̊a 1 ændrer resultatet

sig s̊aledes, at bankens valg af metode afhænger af v. Med v > 1 = p vil ekspansion

af aktiver være mest fordelagtig og salg af aktiver mindst fordelagtig, og omvendt n̊ar

v < 1 = p. Vi formoder som sagt, at bankerne kan f̊a et positivt trade off ved at geare

sig højt s̊aledes at v > 1. Bekymringen for at bankerne vil reducere udl̊anene ved øgede

kapitalkrav er der derfor ikke umiddelbart belæg for med denne model.

Hvis banken b̊ade har junior- og seniorgæld, ændrer det resultaterne ved rekapitali-

sering og salg af aktiver. Juniorgælden er billigere end seniorgælden, s̊a muligheden for

at tilbagekøbe denne gør salg af aktiver og rekapitalisering mere fordelatig. Ved salg af

aktiver reduceres gælden mest, og denne metode kan derfor i nogle tilfælde være den

banken foretrækker - ogs̊a n̊ar værdien af aktiverne er højere end prisen p̊a aktiverne.

I Kashyap et al. [2010] argumenteres der for, at en længere indfasning til de skærpede

kapitalkrav vil stille aktionærerne bedre, eftersom det vil være mindre omkostningsfuldt

med en leveragereduktion. De argumenterer med, at banken derved har mulighed for

at bruge retained earnings i stedet for at skaffe ny egenkapital. Vi har forsøgt at vise

betydningen af denne indfasning ved at udvide setup’et i modellen til to perioder. N̊ar

banken p̊a forh̊and kender til kapitalkravene, har de et bedre beslutningsgrundlag, n̊ar

de skal tage stilling til hvad retained earnings skal bruges til. I vores model vil de derfor

gemme de optjente retained earnings, og bruge disse til leveragereduktionen i tilfældet

hvor de ved, at s̊adanne krav vil komme. I tilfældet uden indfasning vil banken derimod

bruge retained earnings til at betale udbytte til aktionærerne. Med udbyttebetalinger og

derved en reduktion af aktiverne, betyder det, at banken med større sandsynlighed skal

reducere leverage samt reducere leverage med mere. Dermed forværres aktionærernes

situation yderligere i tilfældet, hvor der betales udbytte, dvs. hvor der ingen indfasning

er. Bankens præference til de tre metoder bliver ligeledes tydeliggjort.
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9 Bilag

A Figur

Figur 3: Admati et al. [2012]

B Kode - Enperiode-model

’Nedenstående funktion ’EnPeriodeModel ’ finder værdien af

’egenakpital og gæld , for given værdi af A, D, \tau , \alpha og \beta

’Ved rekapitaliseringen sammenlignes værdien af egenkapitalen fra

’EnPeriodeModel (100,95,0,0,0) med EnPeriodeModel (100 ,0.85*100 ,0 ,0 ,0).

’Det holdes op imod prisen på gælden som netop kan findes ud fra

’værdien af gælden efter rekapitaliseringen.

’Ved ekspansion af aktiver sammenlignes værdien af egenkapitalen fra

’EnPeriodeModel (100,95,0,0,0) med EnPeriodeModel (95/0.85 ,95 ,0 ,0 ,0).

’Det holdes op mod prisen på aktiverne som blot er ændringen i aktiverne.

’Ved salg af aktiver sammenlignes værdien af egenkapitalen fra

’EnPeriodeModel (100,95,0,0,0) med SalgAsset (100 ,95 ,33.33 ,28.33 ,0 ,0.85 ,0 ,0).

’SalgAsset er beskrevet længere nede.
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’------------------------ ENPERIODE -MODEL -----------------------

Function EnPeriodeModel(A, D, skat , alpha , beta) As Variant

Dim Output () As Variant: ReDim Output (2): Dim Egen()

ReDim Egen(1 To op): Dim Aktiv (): ReDim Aktiv (1 To op)

Dim Gæld() As Double: ReDim Gæld(1 To op)

Knuder = 10: rente = 1.02: Vol = 0.1: c = 0.04

op = (Knuder + 1) * (Knuder + 2) / 2

h = 1 / Knuder

u = Exp((rente - 1) * h + Vol * Sqr(h))

d = Exp((rente - 1) * h - Vol * Sqr(h))

q = (rente ^ h - d) / (u - d)

Count = 2

Aktiv (1) = A

For Z = 1 To Knuder

For i = 0 To Z

K = Z

Aktiv(Count) = Aktiv (1) * u ^ i * d ^ (Z - i)

Count = Count + 1

Next i

Next Z

For i = (op - Knuder) To op

If Aktiv(i) + skat * c * D >= D * (1 + c) Then

Gæld(i) = (1 + c) * D

Egen(i) = Aktiv(i) + skat * c * D - D * (1 + c)

Else

Gæld(i) = Aktiv(i) + skat*c*D - beta*( Aktiv(i) + skat*c*D)

+Application.Max(alpha*D*(1 + c)

-(Aktiv(i) + skat*c*D - beta*( Aktiv(i) + skat*c*D)), 0)

Egen(i) = 0

End If

Next i

K = op - Knuder

For Z = Knuder To 1 Step -1

For i = 1 To Z

Egen(K - i) = (q * Egen(K - i + (Z + 1)) +

(1 - q) * Egen(K - i + Z)) / rente ^ h

Gæld(K - i) = (q * Gæld(K - i + (Z + 1)) +

(1 - q) * Gæld(K - i + Z)) / rente ^ h

Next i

K = K - Z

Next Z

Output (1) = Egen (1): Output (2) = Gæld (1)

EnPeriodeModel = Output

End Function
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’----------------------- TIL SALG AF AKTIVER ----------------------

’Ved salg af aktiver sammenlignes funktionskaldene

’EnPeriodeModel (100,95,0,0,0) og SalgAsset (100 ,95 ,33.33 ,28.33 ,0 ,0.85 ,0 ,0)

’(ANæst og Dnæst kan bare sættes abitrært ).

’De to giver værdien af gælden og egenkapitalen hhv. før og efter

’salg af aktiver. Gevinsten for aktionærerne findes derved blot som

’forskellen mellem værdien af egenkapitalen af de to. Det har netop

’ikke kostet noget , da prisen på aktiverne har betalt gælden.

Function SalgAsset(AStart , Dførst , ANæst , Dnæst , S, Omega ,

alpha , beta) As Double

Dim VærdiEgenkOgGæld: Dim Asset As Double: Dim Debt As Double

Dim valuemid As Double: Dim Output () As Variant: ReDim Output (4)

Førleveragereduktion = EnPeriodeModel(AStart , Dførst , S, alpha , beta)

EfterLeveragereduktion = EnPeriodeModel(ANæst , Dnæst , S, alpha , beta)

FåetForAktiverne = AStart - ANæst

BetaltForGæld = EfterLeveragereduktion (2) / Dnæst * (Dførst - Dnæst)

If BetaltForGæld > FåetForAktiverne

Or BetaltForGæld < FåetForAktiverne Then

VærdiEgenkOgGæld = FindAktiv(AStart , ANæst , FåetForAktiverne ,

BetaltForGæld , Dnæst , S, Dførst , alpha , beta)

Debt = VærdiEgenkOgGæld (1)

Asset = VærdiEgenkOgGæld (2)

EfterLeveragereduktion = EnPeriodeModel(Asset , Debt , S, alpha , beta)

End If

Output (1)= EfterLeveragereduktion (1): Output (2)= EfterLeveragereduktion (2)

Output (3) = Debt: Output (4) = Asset

SalgAsset = Output

End Function

’---------------------------------------------------------------------

Function FindAktiv(AStart , ANæst , FåetForAktiverne , BetaltForGæld ,

Dnæst , S, Dførst , alpha , beta) As Variant

Dim valuemid As Double: Dim Output (): ReDim Output (2)

valuehigh = ANæst + 50

valuelow = 0

diff = Abs(FåetForAktiverne - BetaltForGæld)

Do While Abs(diff) > 0.0001

valuemid = 0.5 * (valuehigh + valuelow)
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Dnæst = 0.85 * valuemid

EfterLeveragereduktion = EnPeriodeModel(valuemid , Dnæst , S,

alpha , beta)

FåetForAktiverne = AStart - valuemid

BetaltForGæld = EfterLeveragereduktion (2) / Dnæst *

(Dførst - Dnæst)

diff = FåetForAktiverne - BetaltForGæld

If FåetForAktiverne < BetaltForGæld Then

valuehigh = valuemid

ElseIf FåetForAktiverne >= BetaltForGæld Then

valuelow = valuemid

End If

Loop

Output (1) = Dnæst: Output (2) = valuemid: FindAktiv = Output

End Function

C Kode - Enperiode-model, flere gældstyper

’Nedenstående funktion ’EnPeriodeModelFlereGældstyper ’ finder

’værdien af egenakpital og gæld , for given værdi af aktiv , gæld , skat ,

’statsstøtte og konkursomkostninger. Koden minder meget om den

’tidligere men vi er nu gået over til 2 typer gæld , og der er derfor

’nogle små ændringer , som beskrevet i afsnit 5

’Ved rekapitaliseringen sammenlignes værdien af egenkapitaken fra

’EnPeriodeModelFlereGældstyper (100 ,95 ,0 ,0,0,0.8) og EnPeriodeModelFlere

’Gældstyper (100 ,0.85*100 ,0 ,0 ,0 , phi2). phi2 brøkdelen af juniorgæld

’der er tilbage efter rekapitaliseringen ((0.8*95 -(95 -85))/85). Det

’holdes op imod prisen (værdien af juniorgælden efter rekapitaliseringen

’divideret med juniorgælden gange med ændringen i gælden .)

’Ved ekspansion af aktiver gør vi som før og bruger derfor ikke den

’nye funktion. Ved ekspansion af aktiver ændres der ikke på gælden

’og det har derfor inggen betydning om der er flere typer gæld.

’Ved salg af aktiver sammenlignes værdien af egenkapitalen fra EnPeriode

’ModelFlereGældstyper (100,95,0,0,0) og SalgAsset2 (100 ,95 ,33.33 ,28.33 ,0 ,

’0.85,0,0). SalgAsset2 er beskrevet længere nede , og minder om SalgAsset

’------------------- ENPERIODE -MODEL - 2 GÆLDSTYPER -----------------

Function EnPeriodeModelFlereGældstyper(A, D, skat , alpha , beta , phi)

As Variant.

Dim Output (): ReDim Output (4): Dim Egen (): ReDim Egen(1 To op)
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Dim Aktiv (): ReDim Aktiv(1 To op): Dim JuniorGæld ()

ReDim JuniorGæld (1 To op): Dim SeniorGæld (): ReDim SeniorGæld (1 To op)

Knuder = 10: rente = 1.02. Vol = 0.1: c = 0.04: h = 1 / Knuder

u = Exp((rente - 1) * h + Vol * Sqr(h))

d = Exp((rente - 1) * h - Vol * Sqr(h))

q = (rente ^ h - d) / (u - d): op = (Knuder + 1) * (Knuder + 2) / 2

Count = 2

Aktiv (1) = A

For Z = 1 To Knuder

For i = 0 To Z

K = Z

Aktiv(Count) = Aktiv (1) * uu ^ i * dd ^ (Z - i)

Count = Count + 1

Next i

Next Z

For i = (op - Knuder) To op

Egen(i) = Application.Max(( Aktiv(i) + skat * c * D - D * (1 + c)), 0)

Next i

For i = (op - Knuder) To op

If Aktiv(i) + skat * c * D >= D * (1 + c) Then

JuniorGæld(i) = (1 + c) * D * phi

SeniorGæld(i) = (1 + c) * D * (1 - phi)

ElseIf Aktiv(i) + skat * c * D < D * (1 - phi) * (1 + c) Then

JuniorGæld(i) = D * alpha * phi * (1 + c)

SeniorGæld(i) = Aktiv(i) + skat*c*D - beta*(Aktiv(i) + skat*c*D)

+ Application.Max(alpha * D * (1 - phi) * (1 + c) -

(Aktiv(i) + skat * c * D - beta * (Aktiv(i) + skat * c * D)), 0)

Else

If Aktiv(i) + skat * c * D - beta * (Aktiv(i) + skat * c * D)

>= D * (1 - phi) * (1 + c) Then

SeniorGæld(i) = (1 + c) * D * (1 - phi)

JuniorGæld(i) = Aktiv(i) + skat * c * D - beta *

(Aktiv(i) + skat * c * D) - SeniorGæld(i) +

Application.Max(alpha * D * phi * (1 + c) -

(Aktiv(i) + skat*c*D - beta * (Aktiv(i) + skat*c*D)

- SeniorGæld(i)), 0)

Else

GældBillig(i) = D * alpha * phi * (1 + c)

GældDyr(i) = Aktiv(i) + skat * c * D - beta *

(Aktiv(i) + skat * c * D) +

Application.Max(alpha * D * (1 - phi) * (1 + c) -

(Aktiv(i) + skat*c*D - beta * (Aktiv(i) + skat*c*D)), 0)

End If

End If

Next i
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K = op - Knuder

For Z = Knuder To 1 Step -1

For i = 1 To Z

Egen(K - i) = (q * Egen(K - i + (Z + 1)) +

(1 - q) * Egen(K - i + Z)) / rente ^ h

JuniorGæld(K - i) = (q * JuniorGæld(K - i + (Z + 1)) +

(1 - q) * JuniorGæld(K - i + Z)) / rente ^ h

SeniorGæld(K - i) = (q * SeniorGæld(K - i + (Z + 1)) +

(1 - q) * SeniorGæld(K - i + Z)) / rente ^ h

Next i

K = K - Z

Next Z

Output (1) = Egen (1): Output (2) = JuniorGæld (1): Output (3) = SeniorGæld (1)

EnPeriodeModelFlereGældstyper = Output

End Function

-------------------- TIL SALG AF AKTIVER - 2 GÆLDSTYPER ----------

Function SalgAsset2(AStart ,Dførst ,ANæst ,Dnæst ,S,Omega ,alpha ,beta ,phi1)

Dim phi2 As Double: Dim VærdiEgenkOgGæld: Dim Asset As Double

Dim Debt As Double: Dim valuemid As Double

phi2 = (phi1 * Dførst - (Dførst - Dnæst)) / (Dnæst)

Førleveragereduktion = EnPeriodeModelFlereGældstyper(AStart ,

Dførst , S, alpha , beta , phi1)

Efterleveragereduktion = EnPeriodeModelFlereGældstyper(Anæst ,

Dnæst , S, alpha , beta , phi2)

FåetForAktiverne = AStart - Anæst

BetaltForGæld = Efterleveragereduktion (2) / (Dnæst * phi2) *

(Dførst - Dnæst)

If BetaltForGæld > FåetForAktiverne

Or BetaltForGæld < FåetForAktiverne Then

VærdiEgenkOgGæld = FindAktiv(Anæst , FåetForAktiverne , BetaltForGæld ,

Dnæst , S, Dførst , alpha , beta , phi1)

Debt = VærdiEgenkOgGæld (1)

Asset = VærdiEgenkOgGæld (2)

phi2 = (phi1 * Dførst - (Dførst - Debt)) / (Debt)

Efterleveragereduktion = EnPeriodeModelFlereGældstyper(Asset ,

Debt , S, alpha , beta , phi2)

End If

Output (1) = EfterLeveragereduktion (1)

Output (2) = EfterLeveragereduktion (2)

End Function
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’-----------------------------------------------------------------

Function FindAktiv(Anæst , FåetForAktiverne , BetaltForGæld , Dnæst ,

S, Dførst , alpha , beta , phi) As Variant

Dim valuemid As Double: Dim phi2 As Double: Dim AStart As Double

Dim Output () As Variant: ReDim Output (2): AStart = 100

valuehigh = Anæst + 50

valuelow = 0

diff = Abs(FåetForAktiverne - BetaltForGæld)

Do While Abs(diff) > 0.0001

valuemid = 0.5 * (valuehigh + valuelow)

Dnæst = 0.85 * valuemid

phi2 = (phi * Dførst - (Dførst - Dnæst)) / (Dnæst)

EfterLeveragereduktion = EnPeriodeModelFlereGældstyper(

valuemid , Dnæst , S, alpha , beta ,

phi2)

FåetForAktiverne = AStart - valuemid

BetaltForGæld = EfterLeveragereduktion (2) /

(Dnæst * phi2) * (Dførst - Dnæst)

diff = FåetForAktiverne - BetaltForGæld

If FåetForAktiverne < BetaltForGæld Then

valuehigh = valuemid

ElseIf FåetForAktiverne >= BetaltForGæld Then

valuelow = valuemid

End If

Loop

Output (1) = Dnæst: Output (2) = valuemid

FindAktiv = Output

End Function

D Kode - Toperiode-model, en gældstype

’Nedenstående funktion giver værdien af egenkapitalen før og efter

’leveragereduktion og prisen for leveragereduktionen , så det kan ses om

’det er en fordel for aktionærerne. Første del er ens for alle metoder

’- det understreges når funktionen bliver specifik for de 3 metoder

’Når vi går over til 2 gældstyper , er ændringerne ligesom da vi gik

’til flere gældstyper ved enperiode modellen. Vi har derfor valgt

’at spare opgaven for denne kode.

------------------------------------------------------------------------

Function Funktion(A, D, skat , alpha , beta) As Variant

Dim Output (): ReDim Output (5): Dim M: Dim Aktiv (): Dim Ak()

Dim Z(): Dim ZOriginal (): Dim Ak2(): Dim VærdiE ()
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Dim VærdiD (): Dim Pris (): Dim VærdiE2 (): Dim VærdiD2 ()

Knuder = 10: rente = 1.02: Vol = 0.1: c = 0.04: Omega = 0.85

Op = (Knuder + 1) * (Knuder + 2) / 2

endepunkter = Knuder + 1 ’endepunkter i et træ

Punktertræ = (Knuder + 2) * (Knuder + 1) / 2

T = 2: h = 1 / Knuder: u = Exp((rente - 1) * h + Vol * Sqr(h))

d = Exp((rente - 1) * h - Vol * Sqr(h))

q = (rente ^ h - d) / (u - d)

ReDim Aktiv (1 To Punktertræ ): ReDim Ak2(Punktertræ)

ReDim VærdiE(Punktertræ ): ReDim VærdiD(Punktertræ)

ReDim Pris(Punktertræ ): ReDim VærdiE2(Punktertræ)

ReDim VærdiD2(Punktertræ ): ReDim ZOriginal(Knuder + 1, 2)

ReDim Z(Knuder + 1, 3)

’Aktiv er en vektor som består af punkterne i binomialtræet

’indenfor det første år det er altså et rekombineret binomialtræ

Count = 2

Aktiv (1) = A

For Z = 1 To Knuder

For i = 0 To Z

Aktiv(Count) = Aktiv (1) * uu ^ i * dd ^ (Z - i)

Count = Count + 1

Next i

Next Z

’Ak er en vektor som består af endepunkterne i ovenstående binomialtræ

’efter der er betalt kupon og modtaget skattefradrag dvs. at det er

’ved disse punkter man skal se om de er nødt til at reducere leverage

ReDim Ak(1 To endepunkter)

For i = 1 To endepunkter

Ak(endepunkter + 1 - i) = Aktiv(Count - i) - D * c + skat * c * D

Next i

------------------------ REKAPITALISERING -----------------------

’Nedenstående er fortsættelsen på ovenstående funktion når

’vi ser på en rekapitalisering.

For M = 1 To Knuder + 1

If D / Ak(M) > Omega Then

T = EnPeriodeModel(Ak(M), Ak(M) * Omega , skat , alpha , beta)

Z(M, 1) = T(1)

Z(M, 2) = T(2)

Z(M, 3) = Ak(M) * Omega

Else

T = EnPeriodeModel(Ak(M), D, skat , alpha , beta)

Z(M, 1) = T(1)

Z(M, 2) = T(2)
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Z(M, 3) = D

End If

Next M

For M = 1 To Knuder + 1

T = EnPeriodeModel(Ak(M), D, skat , alpha , beta)

ZOriginal(M, 1) = T(1)

ZOriginal(M, 2) = T(2)

Next M

For i = (Op - Knuder) To Op

VærdiE(i) = Z(i - (Op - Knuder) + 1, 1)

VærdiD(i) = Z(i - (Op - Knuder) + 1, 2)

VærdiE2(i) = ZOriginal(i - (Op - Knuder) + 1, 1)

VærdiD2(i) = ZOriginal(i - (Op - Knuder) + 1, 2)

Pris(i) = (Z(i - (Op - Knuder) + 1, 2) / Z(i - (Op - Knuder) + 1, 3))

* (D - Z(i - (Op - Knuder) + 1, 3))

Ak2(i) = Ak(i - (Op - Knuder) + 1)

Next i

’Finder forventet tilbagediskonteret værdi af gæld og egenkapital ,

’før og efter rekapitalisering samt prisen for dette.

k = Op - Knuder

For Z = Knuder To 1 Step -1

For i = 1 To Z

VærdiE(k - i) = (q * VærdiE(k - i + (Z + 1)) + (1 - q) *

VærdiE(k - i + Z)) / rente ^ h

VærdiD(k - i) = (q * VærdiD(k - i + (Z + 1)) + (1 - q) *

VærdiD(k - i + Z)) / rente ^ h

VærdiE2(k - i) = (q * VærdiE2(k - i + (Z + 1)) + (1 - q) *

VærdiE2(k - i + Z)) / rente ^ h

VærdiD2(k - i) = (q * VærdiD2(k - i + (Z + 1)) + (1 - q) *

VærdiD2(k - i + Z)) / rente ^ h

Pris(k - i) = (q * Pris(k - i + (Z + 1)) + (1 - q) *

Pris(k - i + Z)) / rente ^ h

Next i

k = k - Z

Next Z

Output (1) = VærdiE2 (1): Output (2) = VærdiD2 (1): Output (3) = VærdiE (1)

Output (4) = VærdiD (1): Output (5) = Pris (1)

Rekapitalisering = Output

’Rekapitalisering er funktionsnavnet når vi ser på en rekapitalisering

End Function

---------------------- EKSPANSION AF AKTIVER ---------------------

’Hvis vi i stedet for ser på ekspansion af aktiver.

For M = 1 To Knuder + 1
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If D / Ak(M) > Omega Then

T = EnPeriodeModel(D / Omega , D, skat , alpha , beta)

Z(M, 1) = T(1)

Z(M, 2) = T(2)

Z(M, 3) = D / Omega

Else

T = EnPeriodeModel(Ak(M), D, skat , alpha , beta)

Z(M, 1) = T(1)

Z(M, 2) = T(2)

Z(M, 3) = Ak(M)

End If

Next M

For M = 1 To Knuder + 1

Test = EnPeriodeModel(Ak(M), D, skat , alpha , beta)

ZOriginal(M, 1) = Test (1)

ZOriginal(M, 2) = Test (2)

Next M

For i = (Op - Knuder) To Op

VærdiE(i) = Z(i - (Op - Knuder) + 1, 1)

VærdiD(i) = Z(i - (Op - Knuder) + 1, 2)

VærdiE2(i) = ZOriginal(i - (Op - Knuder) + 1, 1)

VærdiD2(i) = ZOriginal(i - (Op - Knuder) + 1, 2)

Pris(i) = (Z(i - (Op - Knuder) + 1, 3) -

Ak(i - (Op - Knuder) + 1)) * 1

Ak2(i) = Ak(i - (Op - Knuder) + 1)

Next i

k = Op - Knuder

For Z = Knuder To 1 Step -1

For i = 1 To Z

VærdiE(k - i) = (q * VærdiE(k - i + (Z + 1)) + (1 - q) *

VærdiE(k - i + Z)) / rente ^ h

VærdiD(k - i) = (q * VærdiD(k - i + (Z + 1)) + (1 - q) *

VærdiD(k - i + Z)) / rente ^ h

VærdiE2(k - i) = (q * VærdiE2(k - i + (Z + 1)) + (1 - q) *

VærdiE2(k - i + Z)) / rente ^ h

VærdiD2(k - i) = (q * VærdiD2(k - i + (Z + 1)) + (1 - q) *

VærdiD2(k - i + Z)) / rente ^ h

Pris(k - i) = (q * Pris(k - i + (Z + 1)) + (1 - q) *

Pris(k - i + Z)) / rente ^ h

Ak2(k - i) = (q * Ak2(k - i + (Z + 1)) + (1 - q) *

Ak2(k - i + Z)) / rente ^ h

Next i

k = k - Z

Next Z

Output (1) = VærdiE2 (1): Output (2) = VærdiD2 (1): Output (3) = VærdiE (1)

Output (4) = VærdiD (1): Output (5) = Pris (1)
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Ekspansion = Output

’Ekspansion er funktionsnavnet når vi ser på ekspansion af aktiverne

End Function

-------------------------- SALG AF AKTIVER ------------------------

’Hvis vi i stedet for ser på salg af aktiver.

For M = 1 To Knuder + 1

If D / Ak(M) > Omega And D + 5 < Ak(M) Then

Z = (D - Omega * Ak(M)) / (1 - Omega)

Anæst = Ak(M) - Z

Dnæst = D - Z

T = SalgAsset(Ak(M), D, Anæst , Dnæst , skat , Omega , alpha , beta)

Z(M, 1) = T(1)

Z(M, 2) = T(2)

Z(M, 3) = T(3)

Z(M, 4) = T(4)

ElseIf D / Ak(M) > Omega Then

T = EnPeriodeModel(Ak(M), Ak(M) * Omega , skat , alpha , beta)

Z(M, 1) = T(1)

Z(M, 2) = T(2)

Z(M, 3) = Ak(M) * Omega

Z(M, 4) = Ak(M)

Else

T = EnPeriodeModel(Ak(M), D, skat , alpha , beta)

Z(M, 1) = T(1)

Z(M, 2) = T(2)

Z(M, 3) = D

Z(M, 4) = Ak(M)

End If

Next M

For M = 1 To Knuder + 1

T = EnPeriodeModel(Ak(M), D, skat , alpha , beta)

ZOriginal(M, 1) = T(1)

ZOriginal(M, 2) = T(2)

Next M

For i = (Op - Knuder) To Op

VærdiE(i) = Z(i - (Op - Knuder) + 1, 1)

VærdiD(i) = Z(i - (Op - Knuder) + 1, 2)

VærdiE2(i) = ZOriginal(i - (Op - Knuder) + 1, 1)

VærdiD2(i) = ZOriginal(i - (Op - Knuder) + 1, 2)

Pris(i) = (Z(i - (Op - Knuder) + 1, 2) / Z(i - (Op - Knuder) + 1, 3))

*(D - Z(i - (Op - Knuder) + 1, 3)) - (Ak(i - (Op - Knuder)

+ 1) - Z(i - (Op - Knuder) + 1, 4)) * 1

Ak2(i) = Ak(i - (Op - Knuder) + 1)

Next i

k = Op - Knuder

For Z = Knuder To 1 Step -1
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For i = 1 To Z

VærdiE(k - i) = (q * VærdiE(k - i + (Z + 1)) + (1 - q) *

VærdiE(k - i + Z)) / rente ^ h

VærdiD(k - i) = (q * VærdiD(k - i + (Z + 1)) + (1 - q) *

VærdiD(k - i + Z)) / rente ^ h

VærdiE2(k - i) = (q * VærdiE2(k - i + (Z + 1)) + (1 - q) *

VærdiE2(k - i + Z)) / rente ^ h

VærdiD2(k - i) = (q * VærdiD2(k - i + (Z + 1)) + (1 - q) *

VærdiD2(k - i + Z)) / rente ^ h

Pris(k - i) = (q * Pris(k - i + (Z + 1)) + (1 - q) *

Pris(k - i + Z)) / rente ^ h

Ak2(k - i) = (q * Ak2(k - i + (Z + 1)) + (1 - q) *

Ak2(k - i + Z)) / rente ^ h

Next i

k = k - Z

Next Z

Output (1) = VærdiE2 (1): Output (2) = VærdiD2 (1): Output (3) = VærdiE (1)

Output (4) = VærdiD (1): Output (5) = Pris (1)

Salg = Output ’Salg er funktionsnavnet når vi ser på salg af aktiverne

End Function
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