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Abstract 
The aim of this thesis is to investigate the theoretical basis for 3 models, used for pricing credit risk. We 

will examine, if the models are used easily in practice, and how well they replicate the spreads observed 

from the CDS market. 

Our focus will be on the classic Merton model, which was the pioneer within this area, and the 

extension made to this model derived by Black and Cox. Those 2 models are characterized as structural 

models and will be compared to a market model derived by Hull and White.  

For the purpose of testing the models on real data, we have chosen 2 companies from the auto industry. 

We will use these companies accounting figures as input to the structural models, and bond prices 

observed from the market as input to the market model.  

We find from our analysis that the estimation of the input data for the structural models, are difficult 

and based on great uncertainty. The application of the Hull-White model in practice, are easier because 

of the low requirements regarding the input data. 

The theoretical spreads calculated from the models, are not able to replicate the observed spreads from 

the CDS market. The Hull-White model tends to overestimate the spread while there is no general 

conclusion for the structural models. Based on the whole analysis, Hull-White achieves the highest 

correlation with the observed spreads, but there are cases where the structural models have higher 

correlation performance than Hull-White. 

In general we must conclude that it is not possible to replicate the observed spreads from any of these 

models. Regarding the practical application, we will recommend the Hull-White model because of the 

low requirements to the input data.  
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Indledning 
Dette afsnit giver et overblik over opgavens problemformulering og bidrager med et overblik over 

afhandlingens metodevalg og afgræsning. Afsnittet afsluttes med en kort redegørelse for afhandlingens 

disposition. 

Motivation 

De seneste års udvikling på de finansielle markeder har forøget fokus på emnet kreditrisiko. Bankerne 

har de seneste år lidt kolosale tab på lån til private såvel som virksomheder. Vi har derfor fundet 

interesse for, at undersøge hvilke modeller der er til rådighed, til vurdering af virksomheders 

kreditrisiko. De store tab taget i betragtning, kunne give en indikation om, at det er vanskeligt for 

långiverne at forudsige fallit hos kunder, og vi vil derfor undersøge om modellerne er i stand til, at give 

et præcist estimat af en virksomheds fallitrisiko.  

En væsentlig årsag til sammenbruddet i den finansielle sektor har været, at kreditprodukterne har 

opnået en større kompleksitet end tidligere. Vi vil derfor undersøge modellernes evne til at 

prisfastsætte kreditrisiko samt kortlægge hvilke inputfaktorer modellerne udviser den største 

sensitivitet overfor. 

Området indenfor kreditmodeller er komplekst og der findes flere forskellige modeller, der forsøger at 

prisfastsætte risikoen for konkurs. Robert C. Merton var i 1973 den første til, at introducere en model 

der kunne prisfastsætte gæld med fallitrisiko, og modellen anvendes i dag som udgangspunkt for mere 

komplekse modelsetups som eksempelvis Moody’s KMV model. Da Merton modellen er pioneren 

indenfor området, vil den samt en udvidelse af denne, danne grundlag for to af de modeller vi vil 

undersøge. 

Dette leder os frem til følgende ting vi ønsker besvaret via af denne afhandling. 

Problemformulering 

Målsætningen for denne kandidatafhandling er at undersøge og belyse det teoretiske grundlag for tre 

modeller, der anvendes til prisfastsættelse af kreditrisiko. Det skal undersøges, hvor anvendelige 

modellerne er i praksis og hvor gode de er til at bestemme det observerede spread fra CDS markedet. 

Vi vælger at fokusere på Mertons model for kreditrisiko samt udvidelsen der blev udledt af Black-Cox. 

Derudover anvendes en markedsmodel udledt af Hull-White.  
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Modellerne anvendes på markedsdata fra to konkrete virksomheder. Den praktiske anvendelse af 

modellerne skal illustrere, hvorvidt modellerne er i stand til at bestemme niveauet for de observerede 

markedsspreads, samt om modellernes resultater giver mening rent intuitivt. Det ønskes desuden 

undersøgt, hvorvidt modellernes prædikteringsevner afhænger af virksomhedens gearing/rating.  

Dette giver anledning til følgende hovedpunkter, som søges besvaret via denne afhandling: 

• Hvordan anvendes modellerne i praksis? 

• Styrkes Merton modellens præcision med udvidelsen af Black-Cox? 

• Hvordan passer modellerne niveau- og korrelationsmæssigt målt ud fra de observerede 

markedsspreads? 

• Er modellernes resultater intuitive? 

Ved besvarelse af disse spørgsmål vil det være muligt, at give en vurdering af om kreditmodellerne er 

tilstrækkelige til at prisfastsætte kreditrisiko, og hvilke styrker og svagheder der eksisterer indenfor de 

forskellige modelklasser. Dette har en praktisk såvel som teoretisk relevans da det giver en vurderering 

af, hvorvidt de eksisterende modeller er tilstrækkelige til, at beskrive og vurdere udfordringerne som 

opstår i forbindelse med prisfastsættelse af kreditrisiko. 

Afgræsning og metodevalg 

Til bestemmelsen af spreadet på Credit default swaps, vælger vi at benytte Merton, Black-Cox og Hull-

White modellerne. Merton og Hull-White modellerne er valgt på grund af deres simplicitet. I den 

praktiske anvendelse af modeller, er det ofte ønskværdigt at den anvendte model er simpel og let at 

implementere. De to modeller repræsenterer fundamentalt forskellige metoder til kvantificering af 

kreditrisiko, den strukturelle og intensitets tilgangen. Indenfor kreditrisiko anses disse modeller som 

værende de basale modeltyper. Black-Cox modellen er valgt som udvidelse til Merton modellen. 

Grundlaget for at benytte Black-Cox modellen er, at Black-Cox modellen er den naturlige udvidelse af 

Merton modellen. Black-Cox modellen søger at udvide Merton modellens beskrivelse af fallithændelsen 

for virksomheden ved at indføre et udvidet model setup, som introducerer kontinuert fallit og debt 

covenants. I afhandlingen vil vi anvende de lukkede formler for prisudtrykkene for hhv. Merton, Black-

Cox og Hull-White. Vi vil ikke forsøge at modificere formlerne eller at udbygge disse, så de kan tage 

højde for eventuelle ændringer i de grundlæggende antagelser. Vi vil derimod fokusere på anvendelsen 

og bestemmelse af input data til de oprindelige modeller. 
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Modellernes resultater holdes op mod empiriske data bestående af spreads på Senior CDS’er udstedt af 

virksomhederne. Data benyttet til modellerne er udtræk af datasæt, primært indsamlet gennem 

Datastream og Bloomberg, som anses for værende pålidelige datakilder. De observerede markeds data, 

hentet via datastream og Bloomberg, vil vi såfremt andet ikke er nævnt, antage er det korrekte 

markedsdata. I opgaven vil vi antage, at det observerede spread – markedsspreadet – på CDS 

kontrakterne er det korrekte spread, som modellerne skal replikere. Modellernes succes kriterium er 

ikke nødvendigvis at ramme det observerede spread, men at være indikator for udviklingen i dette. 

Til beregning af modellernes teoretiske spreads anvendes Microsoft Excel, samt Visual Basis Application, 

da dette er tilstrækkeligt til data omfanget i denne opgave. Afhandlingen vil ikke indeholde en 

gennemgang af den praktiske implementering af modellerne i Excel. Kodning i Excel vil ske på baggrund 

af de i teori afsnittet udledte formler. Den praktiske implementering af modellerne vil ikke blive direkte 

verificeret i opgaven. Verificeringen vil bero på den generelle test af modellerne. På den vedlagte Cd-

rom er det muligt at se den praktiske implementering af koden, samt data som ligger til grund for 

beregningerne. 

Disposition 

Afhandlingen er opbygget i fire hoveddele: 

1. Introduktion 

2. Teori 

3. Implementering  

4. Tidsserie analyse 

Introduktionen har til formål at give en grundliggende introduktion til kreditmarkedet samt en 

beskrivelse af Credit default swaps. Dette afsnit vil bidrage med en generel forståelse af Credit default 

swaps samt definition af termer, som anvendes senere i afhandlingen. 

Teori afsnittet introducerer læseren overfor teorien, som senere vil ligge til grund for fastsættelsen af 

spreadet på Credit default swaps. Forløbet i teori afsnittet vil være tre delt: 

1. Forklarende 

2. Analyserende 

3. Reflekterende 
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I den forklarende del vil vi beskrive og forklare hvorledes de oprindelige modeller er opbygget og 

idegrundlaget for modellerne.  

Dette afsnit består primært af en matematisk udledning af formler til bestemmelse af spreadet på Credit 

default Swaps. Den analyserende del består af en gennemgang af modellernes egenskaber, heri tester 

vi, hvorledes modellernes output varierer i forhold til valget af input parametre. 

Den Reflekterende del af teori afsnittet består af en diskussion af modellernes egenskaber og 

antagelserne bag modellerne. Heri vil vi komme med argumenter for og imod modellernes anvendelse i 

praksis. 

Afsnittet om implementeringen af modellerne omhandler anvendelsen af disse, primært med fokus på 

bestemmelse af input. Afsnittet indledes med en gennemgang af inputparametrene til modellerne. 

Denne gennemgang vil indeholde en analyse og diskussion af bestemmelsen af de vigtigste input 

variable. Afsnittet afsluttes med en analyse af modellernes resultater, frembragt ved forskellige input 

variable. 

Tidsserie analyse afsnittet beror på resultaterne af den praktiske implementering af modellerne. 

Formålet med dette afsnit er at teste hvorledes modellerne performer over en længere tidshorisont. 

Afsnittet danner basis for en konklusion om hvorvidt de forskellige modeltyper er praktisk anvendelige. 
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Introduktion til kreditmarkedet 
Dette afsnit har til formål at introducere læseren for kreditmarkedet og gennemgå nogle generelle 

begreber, som vil blive anvendt i opgaven.  

Kreditmarkedet  

Oprindeligt bestod kreditmarkedet af virksomheder, som udstedte obligationer for at rejse kapital til 

finansiering af selskabets aktiviteter, men gennem det seneste årti har kreditmarkedet oplevet en 

eksplosiv vækst. Væksten i kreditmarkedet har primært været drevet af udviklingen af ny og til 

stadighed mere eksotiske kreditderivater. Især på Credit Default Swap markedet har udviklingen været 

eksplosiv. 1 
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Efter finanskrisens start i 3.kvartal 2008 er der dog sket et fald i den udstedte mængde af CDS kontrakter 

som følge af den generelle situation på de finansielle markeder. CDS markedet har i høj grad været 

anvendt til spekulation, og i forbindelse med den generelle nedtrapning af risiko i de finansielle 

markeder er den udestående mængde af CDS’er således også blevet reduceret. CDS’en har udviklet sig 

fra at være et kreditderivat, der typisk havde en underliggende virksomhed, til i dag at have flere 

underliggende virksomheder. Dette er et resultat af, at de i højere grad også er blevet anvendt til 

spekulation end ren risikoafdækning. 

Ratings 

Risikoen på de forskellige virksomheders gæld varierer kraftigt, og der er således en betydelig udfordring 

i at vurdere risikoen på en given virksomhedsobligation. En overordnet segmentering af 

virksomhedernes kreditværdighed findes i form af ratings fra selskaber som Moody’s, S&P og Fitch2.  

                                                           
1 Bis.org og isda.org - Statistik 
2 Money-zine.com 
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Credit Risk Moody's Standard and Poor's Fitch Ratings

Investment Grade

Highest Quality Aaa AAA AAA

High Quality Aa AA AA

Upper Medium A A A

Medium Baa BBB BBB

Non-Investment Grade

Lower Medium Ba BB BB

Lower Grade B B B

Poor Grade Caa CCC CCC

Speculative Ca CC CC

No Payments / Bankruptcy C D C

In Default C D D  

        

Ovenstående tabel viser rating kategorierne fra de tre selskaber. Der skelnes imellem investment grade 

og non-investment grade obligationer, hvor non-investment grade kategorien starter ved BB. Fordelen 

ved ratings er at det giver en konsistent metode til at vurdere og sammenligne kreditværdigheden for 

forskellige virksomheder. Kreditratings spiller en stor rolle i kreditmarkedet, både som indikator for 

hvordan obligationer skal handle relativt til hinanden, men også som kriterium for hvilke grænser et 

investeringsmandat skal have. Eksempelvis kan en pensionsfond have et investeringsmandat, der ikke 

må placere midler i obligationer, som har en lavere rating end AA og dermed sikre en vis kvalitet af 

investeringen. 

 

En rating skal søge at reflektere flere ting. Ifølge S&P3 er det vigtigste aspekt at give en vurdering af 

risikoen for fallit, idet dette er den ultimative risiko for en obligationsejer. Sekundære aspekter, der kan 

påvirke ratingen, er obligationens prioritet i forhold til den øvrige gæld samt forventningen til recovery 

ved fallit.  

 

Nedenstående tabel illustrerer den gennemsnitlige akkumulerede fallitsandsynlighed for de forskellige 

ratings. En investor med en portefølje bestående af B ratede obligationer og en horisont på 4 år, vil set 

fra et historisk perspektiv, kunne forvente en samlet fallit på 20,1 pct.   

                                                           
3 Standard and Poor’s, 2009b 
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Tabellen viser, at man med rimelighed kan forvente, at en højere rating medfører en mindre fallit 

sandsynlighed. S&P tilsigter, at ratings skal være generelle og uafhængige af branche-type, men man bør 

anvende ratings på tværs af sektorer med stor omhu. Ideelt set anvendes ratings bedst til 

sammenligning af virksomheder inden for samme branche, da man hermed kan antage, at de 

underliggende markedsforhold er rimelig tæt beslægtede. 

Nedenfor ses en graf fra NYU, som viser hvordan den forventede merpræmie er indenfor forskellige 

rating klasser. 
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4 

Det ses, at der er en stor korrelation mellem de observerede sandsynligheder for fallit og det forventede 

merafkast i forhold til den risikofrie rente.  

 

                                                           
4 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ratings.htm 
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Recoveryrates 

Tabellen nedenfor viser de historiske recoveryrates i perioden fra 1982 til 2008 og i årene 2007 og 2008 

estimeret af Moodys. Recoveryrates i denne forbindelse defineres som den værdi en kreditor kan redde 

af sin investering fra den konkursramte virksomhed. 

2008 2007 1982-2008 2008 2007 1982-2008

Bank Loans

Sr. Secured 63.4% 68.6% 69.9% 49.0% 78.3% 62.1%

Second Lien 40.4% 65.9% 50.4% 36.6% 65.8% 49.8%

Sr. unsecured 29.8% -- 52.5% 22.6% -- 41.0%

Bonds

Sr. Secured 58.0% 80.5% 52.3% 45.9% 81.7% 53.0%

Sr. unsecured 33.8% 53.3% 36.4% 26.2% 56.9% 32.4%

Sr. Subordinated 23.0% 54.5% 31.7% 10.4% 67.7% 26.4%

Subordinated 23.6% -- 31.0% 7.3% -- 23.5%

Jr. Subordinated -- -- 24.0% -- -- 16.8%

Pref. Stock3 -- -- 11.7% -- -- 13.0%

Trust Pref. 8.6% -- 21.6% 1.7% -- 13.1%

Issuer-Weighted Value-Weighted

Average Corporate Debt Recovery Rates Measured by Post-Default Trading Prices

 

Recoveryraterne i 2008 var lave set i forhold til det historiske gennemsnit, og i særdeleshed i forhold til 

2007. De værdi vægtede recoveryrates ligger især under gennemsnittet. Dette skyldes primært krakkene 

i den finansielle sektor, hvor recoveryraten for Lehman og flere islandske banker var meget lave. I 

nedenstående tabel ses et udsnit af finansielle firmaer som gik fallit i 2008 

 

Company

Default 

Volume 

Sr. Unsecured 

Bond Recovery

Lehman Brothers Holdings, Inc. Us 120,164 9.3%

Kaupthing Bank hf Iceland 20,063 4.0%

Glitnir banki hf Iceland 18,773 3.0%

GMAC LLC Us 17,19 69.9%

Washington Mutual Bank Us 13,6 26.5%

Residential Capital, LLC Us 12,315 51.7%

Landsbanki Islands hf Iceland 12,161 3.0%

Washington Mutual, Inc. Us 5,746 57.0%

GMAC of Canada Ltd Canada 265 70.7%

Downey Financial Corp. Us 200 0.5%

Fremont General Corporation Us 166 46.0%

Luminent Mortgage Capital, Inc. Us 131 27.3%

Triad Financial Corporation Us 89 76.5%

Franklin Bank Corp. Us 80 0.0%

GMAC International Finance B.V. Holland 51 85.5%

Senior Unsecured Bond Recovery Rates for Financial Institution Defaults in 

2008
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Spredningen på recovery raterne var meget stor. Dog er der, som nævnt i ovenstående afsnit, en 

tendens til at de store firmaer har givet en lavere recoveryrate end de små. Ovenstående tabeller giver 

således også et indtryk af kompleksiteten i at bestemme en meningsfyldt recovery rate indenfor en 

enkelt branche.   
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Credit default swap 

I dette afsnit vil vi beskrive setuppet for en standard credit default swap. Vi vil indlede med en 

beskrivelse af hvilke elementer, der typisk indgår i en kontrakt. Herefter vil vi illustrere, hvordan 

cashflowet mellem køber og sælger af kontrakten finder sted, hvordan en kreditbegivenhed defineres 

samt hvordan betalingen bestemmes i tilfælde af, at der indtræffer en kreditbegivenhed. Dernæst vil vi 

ved brug af et teoretisk eksempel vise hvorfor man kan antage, at afkastet på en credit default swap i 

teorien svarer til afkastet på en tilsvarende kreditobligation. Afsnittet afsluttes med en kort 

gennemgang af nogle konkrete anvendelsesmuligheder for credit default swaps. 

 

Kontrakten 

En credit default swap (CDS) er et bilateralt kredit-derivat, som har til formål at yde forsikring i tilfælde 

af en kreditbegivenhed for en virksomhed. CDS’en er et OTC produkt, men kontrakten er som regel en 

standardiseret kontrakt fra The International Swaps and Derivatives Association (ISDA). Denne kontrakt 

vil typisk specificere følgende forhold: 

• Reference virksomhed 

• Reference obligation 

• Kontraktens løbetid 

• Kreditbegivenhed 

• Recovery antagelser 

 Denne standardisering af kontrakten gør, at det er nemmere at sammenligne forskellige kontrakter, da 

de hermed har samme juridiske grundlag.  

Cashflow 

Den grundlæggende tanke bag CDS’en er, at køberen af CDS’en betaler en fast præmie til sælgeren, som 

betaling for sælgerens forpligtelse til at betale køberen et på forhånd defineret beløb i tilfælde af at 

reference virksomheden mister evnen til at betale sine forpligtelser eller på anden måde 

misvedligeholder de i kontrakten definerede forpligtigelser. 

Kontrakten er baseret på en underliggende enhed, som eksempelvis kan være en eller flere 

virksomheder. 
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Virksomheden kaldes for reference enheden, eller den underliggende virksomhed, og danner grundlaget 

for kontrakten. En CDS kontakt kan konstrueres både med en specifik kredit/obligation som reference, 

eller med hele virksomhedens usikrede gæld som det underliggende til kontrakten. 

Parterne indgår en aftale om den nominelle værdi af kontrakten, og præmiebetalingen beregnes 

herefter som en procentdel (et antal basispunkter) af det nominelle beløb.  

Gennem kontraktens løbetid betaler køberen en løbende præmie til sælger, enten frem til udløb, eller til 

der opstår en kreditbegivenhed. Såfremt der opstår en kreditbegivenhed i kontraktens løbetid, vil 

sælgeren af CDS’en være kontraktligt forpligtiget til at betale køberen det i kontrakten aftalte beløb. 

 

Udløb 

CDS kontrakten kan udløbe som følge af en af følgende begivenheder 

• Enten udløber kontrakten 

• kreditbegivenhed indtræffer 

 

Ifølge ISDA er der seks generelle kategorier, hvor køberen af beskyttelse kan kræve, at sælgeren skal 

indfri sin forpligtigelse. Hver af disse kategorier definerer en kreditbegivenhed5 

• Konkurs 

• Manglende betaling 

• Betalingshenstand / betalingsudsættelse 

• Øget gældsætning  

• Misligholdelse af gælden  

• Restrukturering af virksomhed 

 

Den eneste faktor, som har mere relevans for CDS’en i kontraktuel forstand, end definitionen på en 

kreditbegivenhed, er definitionen af den underliggende fordring. 

 

                                                           
5 Wagner, 2008 
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Afvikling af kreditbegivenhed 

I tilfælde af en kreditbegivenhed specificerer kontrakten, hvorledes køberens betaling skal finde sted. 

Det vil typisk ske på én af følgende måder 

• Fysisk levering. Sælgeren betaler den nominelle værdi af det underliggende aktiv til køberen, 

som derimod skal levere de underliggende aktiver til sælger. Dette er den mest udbredte form 

for levering6. Fysisk levering har den ulempe, at det kan medføre et short squeeze, såfremt 

spekulation har medført, at den udestående mængde af CDS’er har oversteget den nominelle 

værdi af virksomhedens obligationsudstedelse.  

 

• Kontant afregning. Sælgeren betaler forskellen mellem den underliggende obligations værdi og 

den nominelle værdi af kontrakten 

• Fast betaling. Sælger betaler et på forhånd defineret beløb til køberen af kontrakten 

 

Recoveryraten er andelen af den nominelle værdi af en obligation, som sælgeren af CDS’en kan ”redde” 

fra virksomheden efter en kreditbegivenhed. Selvom en virksomhed går fallit kan en fordring stadigvæk 

have værdi i forhold til investoren. Recoveryraten har en væsentlig betydning i kreditmodeller og vil 

blive behandlet nærmere senere i rapporten. 

 

                                                           
6 Wagner, 2008 
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CDS spreads og renten på kreditobligationer 

Ud fra et ingen arbitrage argument er det muligt approksimativt at bestemme spreadet på en CDS.  

Hvis en investor sammensætter en portefølje bestående af en T-årig kreditobligation og en CDS på en 

tilsvarende obligation, vil porteføljen være næsten risikofri under antagelse af, at den eneste risiko for 

den udstedte obligation i forhold til en risikofri obligation er konkursrisikoen.  

Dermed skal en portefølje bestående af en kredit obligation samt en CDS give et afkast svarende til den 

risikofrie rente.  

Idet arbitrage ikke er muligt, skal porteføljen give et afkast på 

syx −=  

Hvor  

s – spread på CDS’en. 

 y – afkast på kreditobligation 

x – afkast på risikofri obligation 

 

Såfremt afkastet på porteføljen afviger fra dette afkast, vil der være en arbitrage mulighed, enten ved at 

sælge porteføljen og købe den risikofrie obligation eller omvendt. 

Vi antager at den risikofrie rentestruktur er flad og konstant, og at CDS’en og kreditobligationen har 

sammenfaldne betalingstidspunkter.  

 

Eksempel 

En investor køber en portefølje bestående af en CDS, samt en beholdning af den underliggende 

kreditobligation med en nominel værdi svarende til swappens nominelle værdi. 

Denne portefølje giver nøjagtig det samme cashflow, som en T-årig statsobligation, der har samme 

løbetid som porteføljen. 
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Kredit obl 

(par)*

CDS Stats obl 

(par)*

Cashflow

t=0 -B(0) 0 G(0) 0

t=t1 y -s -x 0

t=T 1+y -s -1-x 0

Fallit, τ Recovery 1-Recovery -G(τ) 1-G(τ)=0*

* flad, konstant rentestruktur  

Det ses hermed, at porteføljen replikerer cashflowet fra den T-årige statsobligation og dermed må s 

være det korrekte CDS spread, da der ellers ville opstå arbitrage muligheder. Dette er dog betinget af, at 

både kreditobligationen og statsobligationen handler til kurs pari, at de har ens kupondage og udløb 

samt at rentestrukturen er flad og konstant.  

  

Anvendelse af CDS kontrakter 

Anvendelsesmulighederne for CDS kontrakter er mange, men kan overordnet deles op i tre kategorier 

• Risikostyring 

• Investering/spekulation 

• Indikator 

 

Risikostyring – per definition er en CDS en forsikringskontrakt på en virksomhed. Dermed kan 

kontrakten bruges i forbindelse med styring af kreditrisiko. På tilsvarende vis kan CDS’en bruges til en 

reduktion af modpartsrisiko. 

Investering – i stedet for at investere direkte i kreditobligationer, kan en investor skrive en CDS på den 

underliggende virksomhed. Dette kan give en kredit eksponering til virksomheden uden en tilsvarende 

kapitalbinding. Desuden kan spreadet mellem bud og udbuds renterne være mindre for CDS’er som 

følge af en højere likviditet i CDS markedet. 

Indikator – Hull, Perdescu og White viser, at CDS markedet er en leading indikator for både aktie og 

obligationsmarkedet7. Derudover mener Backshall, at CDS spreads er en god approksimation for 

markedsvurderingen af en virksomheds fallitsandsynlighed.8 

                                                           
7 Hull, Perdescu og White, 2004 
8 Backshall, 2004 
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Vi har med dette afsnit givet en overordnet beskrivelse af CDS’er, og hvordan de i praksis fungerer. I det 

efterfølgende vil vi beskæftige os med det teoretiske aspekt vedrørende prisfastsættelse af kreditrisiko. 
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Teori 
I dette afsnit vil vi gennemgå det teoretiske grundlag for tre modeller til prisfastsættelse af kreditrisiko: 

Merton, Black-Cox og Hull-White modellerne. Vi starter afsnittet med en kort introduktionen til emnet 

fallitmodeller. Derefter gennemgår vi Merton modellen og udleder prisformlen i Black-Cox modellen og 

Hull-White modellen. Afsnittet afsluttes med en gennemgang og diskussion af de kritiske antagelser for 

modellerne. 

 

Introduktion til fallitmodeller 

Der er to primære modelklasser, strukturelle- og intensitetsmodeller, som beskriver fallitter blandt 

kreditobligationer og andre finansielle instrumenter.  

Strukturelle modeller tager udgangspunkt i virksomhedernes fundamentale data, såsom aktiverne  

og gældens værdi til bestemmlse af fallittidspunktet. Mertons model var den første moderne 

fallitmodel, og den betragtes som den grundlæggende og mest basale strukturelle model. I Mertons 

model går virksomheden fallit, såfremt værdien af virksomhedens aktiver er lavere end summen af 

virksomhedens forpligtelsers ved gældens udløb. En anden metode indenfor de strukturelle rammer 

blev indført ved Black og Cox. I Black-Cox setuppet indtræder fallit så snart værdien af virksomhedens 

aktiver falder under en på forhånd defineret fallitbarriere. I modsætning til Mertons tilgang, kan fallit i 

Black-Cox indtræde på et hvilket som helst tidspunkt i gældens løbetid. 

Den anden klasse af modeller er intensitets modeller. De udtrykker ikke forholdet mellem 

virksomhedens aktiver og passiver eksplicit. I de grundlæggende intensitetsmodeller bestemmes 

fallittidspunktet som en hændelse i en poissonprocess. Som følge af dette kan man i disse modeller, i 

modsætning til de strukturelle modeller, ikke bestemme tidspunktet for fallit via udviklingen i 

virksomhedens aktiver og passiver. Parametrene, som ligger til grund for bestemmelsen af 

poissonprocessen, udledes direkte fra markedsdata. Variationen i intensitetsmodeller er stor, lige fra 

modeller som beskriver possionprocessen med stokastisk intensitet (CIR proces) til den simple Hull-

White model, som bestemmer fallitsandsynligheder direkte fra obligationsmarkedet. 

Mellem de to yderpunkter strukturelle og intensitetsmodeller, findes modeller som Leland’s optimale 

kapitalstrukturmodel, der søger at udvide Mertons model med en optimal kapitalstruktur tilgang, hvor 

virksomhedens kapitalstruktur bestemmes internt i modellen. 
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De strukturelle modeller udtrykker kreditkvaliteten af virksomheden via virksomhedens økonomiske og 

finansielle forhold. Fallit i denne klasse af modeller er endogent genereret i modellerne, i stedet for at 

være eksogent givet som i intensitetstilgangen til fallit. En væsentlig forskel mellem de to tilgange til 

fallit er definitionen af recovery rates. I de strukturelle modeller bliver recovery raterne bestemt ud fra 

værdien af virksomhedens aktiver og passiver, mens recovery raterne i intensitetsmodellerne er 

eksogent defineret. 
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Strukturelle modeller 

I dette afsnit vil vi gennemgå teorien bag de strukturelle modeller. Vi starter med en gennemgang af den 

basale strukturelle model Merton. Efter gennemgangen af Merton modellen bevæger vi os videre til en 

udvidelse af Merton modellen, som er udledt af Black-Cox.  

Black-Cox modellen introducerer mulighed for fallit på alle tidspunkter i obligationens løbetid og en 

eksogen fallit barriere til det strukturelle setup. Når teorien bag modellerne er gennemgået vil vi teste 

modellernes følsomhed overfor input variablene. 

Merton modellen 

Antagelser 

Merton modellen betragter et selskab, hvis kapitalstruktur består af to elementer, gæld og egenkapital. 

Virksomheden har i det simpleste tilfælde udelukkende én gældsudstedelse i form af en 

nulkuponobligation med udløb på tid T.  

Aktionærerne i selskabet disponerer over selskabets aktiver V. Ved gældens udløb skal aktionærerne 

betale hovedstolen D tilbage til obligationsejerne. Idet aktionærerne har begrænset hæftelse, vil de 

udelukkende tilbagebetale gælden såfremt værdien af aktiverne er større end gældens hovedstol. Hvis 

dette ikke er tilfældet, overdrages aktiverne til obligationsejerne, som vil opnå en recovery svarende til 

værdien af aktiverne.  

Med udgangspunkt i denne tankegang vil payoff strukturen til obligationsejerne B samt egenkapitalen S, 

se ud på følgende måde på tid T.  

)0,max(

)0,max(),(min

DVS

VDDVDB

TT

TTT

−=
−−==

 

0

20

40

60

80

100

120

0 50 100 150 200 250

P
a

y
o

ff

Værdi af virksomhed

Payoff obligationsejere

-20

0

20

40

60

80

100

120

0 50 100 150 200 250

P
a

y
o

ff

Værdi af virksomhed

Payoff aktionærer

 

Det fremgår af payoff strukturen, at egenkapitalen kan opfattes som en europæisk call option på 

selskabets aktiver med strike D, svarende til hovedstolen af selskabets gæld. Samtidig kan 
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obligationsejernes payoff ses som forskellen mellem en risikofri obligation og en europæisk put option 

med en strike svarende til hovedstolen af selskabets gæld. Med udgangspunkt i disse antagelser er det 

muligt at anvende Black-Scholes optionsteori til prisfastsættelse af virksomhedens gæld og egenkapital.   

 

Idet Merton modellen er baseret på Black-Scholes options teori antages det derfor indledningsvis, at vi 

befinder os i et Black-Scholes setup. Dette indebærer følgende antagelser.  

• Aktiverne følger en stokastisk proces på formen  

dzVdtVdV ttt σµ +=  hvor dz er en wienerproces og værdien af virksomheden kan skrives 

Som ( )tt WtrtVV σσ +−= 2
0 5,0exp  

• Aktivernes afkast er normal fordelt  

• kortsalg er tilladt   

• Ingen transaktionsomkostninger eller skatter 

• Ingen dividender i optionens løbetid  

• Ingen arbitrage muligheder  

• Værdipapirhandel er kontinuert 

• Den risikofrie rente er konstant og rentestrukturen er flad  

 

Værdi af gæld og egenkapital 

I modellen er det er udelukkende aktionærerne samt obligationsejerne, der modtager betaling fra 

selskabets aktiver. Dermed ses der i modellen bort fra konkursomkostninger. Der er desuden ingen 

skatter og skattefordele ved at udstede gæld.  

Hermed er selskabets aktiver lig med værdien af egenkapital plus gæld.  

ttt SBV +=  

 

En konsekvens af denne sammenhæng er, at valget af gældens størrelse ikke ændrer på værdien af 

aktiverne. Modigliani-Millers teori om kapitalstruktur bliver dermed anvendt direkte i modellen. 
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Værdien af en europæisk put og call option kan bestemmes udfra følgende udtryk jf. Black-Scholes 

options teori9 
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Ved at anvende de lukkede formler for værdien af en europæisk call og put option, kan værdien af 

virksomhedens gæld og egenkapital bestemmes på tid Tt ≤  ud fra følgende udtryk. 
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Da Modigliani-Millers kapitalstrukturteori er anvendt direkte i modellen, kan værdien af virksomhedens 

gæld også udtrykkes som residualet af virksomhedens aktiver og værdien af egenkapitalen 

),,,,( tTrDVCVB tttt −−= σ  

Kreditspread 

I stedet for at se på værdien af virksomhedens gæld, er det mere praktisk at se på modellens forventede 

afkast når der ikke indtræffer fallit 
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Ses afkastet i forhold til den relevante benchmark rentekurve fås kreditspreadet 

                                                           
9 John Hull, 2006 
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( ) ( ) trTtyTts −= ,,  

Egenskaber ved Merton modellen 

Idet gælden prissættes ud fra værdien af en risikofri obligation samt en put option, vil prissætningen af 

gælden få følgende egenskaber 

• tB  er stigende i Vt. Dette skyldes at værdien af put optionen falder ved stigning i Vt. 

Rent intuitivt er denne egenskab også fornuftig, idet obligationsejerne stilles bedre såfremt 

virksomhedens aktiver stiger i værdi. 

•  tB er stigende i D. Dette ses bedst udfra følgende sammenhæng ttt SVB −= , hvis D stiger vil 

værdien af call optionen falde, dette vil forøge værdien af tB . Dette kan ses som et resultat af, 

at Modigliani-Millers teori om kapitalstruktur er direkte implementeret i modellen. Intuitivt er 

denne egenskab ikke en styrke ved modellen, at en stigning i virksomhedens gældssætning 

skulle sænke renten på gælden virker ikke sandsynligt. 

•  tB er faldende i r. Værdien af en call option er stigende i r, dermed vil tB  falde da ttt SBV +=  

er upåvirket af sammensætningen af kapitalstrukturen. Intuitivt er egenskaben god, idet 

obligationspriserne falder ved en stigende rente.       

• tB  er faldende i T. Prisen på obligationen falder jo længere løbetiden er. Det er diskonteringen 

af den risikofrie obligation, der er den dominerende effekt.  

• tB er faldende i σ . Volatiliteten øger værdien af både call- og put-optionen. Således vil en 

stigning i aktivvolatiliteten flytte værdi fra obligationsejerne til aktionærerne. 
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Ovenstående graf illustrerer hvordan volatiliteten er afgørende for værdifordelingen i virksomheden. 

Intuitivt er det en meningsfuld egenskab. Obligationsejerne har større risiko for, at virksomhedens 

aktiver er mindre værd end gælden, når aktiverne har en høj volatilitet. Derfor kræver investoren en 

højere rente, hvis denne skal finansiere aktiviteter i en mere volatil virksomhed. Risikoen for 

aktivsubstitution håndteres ofte ved covenants i forbindelse med gældsudstedelser. I den simple 

Merton model antages det, at aktivvolatiliteten ikke kan ændres over gældens løbetid. 

 

Flere gældsklasser 

Merton modellen har mulighed for at håndtere flere gældsklasser. Modellen kan således prisfastsætte 

gældsklasser, der er prioriteret i forhold til hinanden. 

En kapitalstruktur bestående af to gældsklasser samt egenkapital, vil i Merton modellen kunne 

repræsenteres på følgende måde. 
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Seniorgælden kan prissættes som om det er den eneste gældsklasse der eksisterer. Dermed anvendes 

hovedstolen for seniorgælden som strike i den anvendte call option. Junior gælden kan opfattes som 

værdien af en call option med en strike på hovedstolen af seniorgælden minus værdien af en call option 

med en strike på hovedstolen af den samlede gæld. Sidstnævnte call option svarer til værdien af 

egenkapitalen.  
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Ovenstående graf illustrerer payoff funktionerne for en kapitalstruktur med tre elementer. 10 

 

Fallitsandsynlighed 

Fallitsandsynligheden i Mertons model svarer til sandsynligheden for, at værdien af virksomhedens 

aktiver er under den nominelle værdi af virksomhedens gæld ved udløb af gælden på tid T. 

I Black-Scholes options model svarer dette til sandsynligheden for at optionen bliver indfriet. 

                                                           
10 Hovedstolen for senior og junior gæld er hhv. 50 og 60 
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Black-Cox 

I dette afsnit vil vi gennemgå teorien bag Black-Cox modellen, vi starter med at gennemgå 

forudsætningerne for modellen, hvorefter vi laver en kort gennemgang af modellens 

parameterfølsomhed. Afsnittet afsluttes med bestemmelse af fallitsandsynligheden i Black-Cox 

modellen. 

 

Introduktion 

I den klassiske Merton model kan fallit udelukkende opstå ved obligationens udløb. Black og Cox lavede 

en udvidelse til dette setup der sikrede, at fallit også kunne opstå i obligationens løbetid. 

I Black–Cox setuppet antages det, at virksomheden går fallit, såfremt markedsværdien af virksomhedens 

aktiver rammer en given barriere. 

 

 

Hvis barrieren rammes vil obligationsejerne gøre krav på virksomhedens aktiver, og derigennem forsøge 

at dække deres tilgodehavende. Barrieren skal opfattes som en covenant i forbindelse med 

gældsudstedelse. 

 

Aktivprocessen i Black-Cox modellen kan som i Merton modellen beskrives ved processen 

 

tttt dWVdtVardV σ+−= )(
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hvor en kontinuert dividende udbetaling er tilladt i form af a og tW  repræsenterer en Brownsk 

bevægelse. 

 

Fallitbarrieren 

I den klassiske Black-Cox model defineres fallitbarrieren som en funktion af tiden 

))(exp()(1 tTCtC −−= γ  

hvor γ ≥ 0 og det antages at den udstedte nulkuponobligation har hovedstol D samt at CD > . 

Virksomhedens værdi tV  er givet ved følgende udtryk  

tt WttarVV σσ +−−= 2
0 5,0)exp((

 

 

Virksomheden kan gå fallit på to måder enten er værdien af virksomhedens aktiver lavere end gældens 

hovedstol ved udløb 

DVT ≤  

eller også indtræffer fallit hvis værdien af virksomhedens aktiver rammer fallitbarrieren inden gældens 

udløb 

))(exp(5,0)exp(( 2
0 tTCWttarV t −−=+−− γσσ  

 

Vi lader τ  betegne fallittidspunktet, hvor følgende er gældende for τ  

 

{ })(log)5,0)((log:0inf 2
0 tTCWtarVTt t −−=+−−+≤≤= γσστ  

{ }TVCtarWTt t γγσστ −−=−−−+≤≤= 0
2 loglog)5,0(:0inf  

 

hvilket svarer til første gang en brownsk bevægelse med drift rammer et givent niveau C. 
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Udbetaling til obligationsejere 

Ved udløb udbetales enten gældens hovedstol eller værdien af virksomhedens aktiver til 

obligationsejerne 

 

{ }TTT DVTVB
fτ1),min(),( =  

Dette svarer til payoff i Merton modellen korrigeret for at virksomheden kan gå fallit før gældens udløb. 

Dette er dog under forudsætning af, at barrieren ikke er ramt inden udløb. Rammes barrieren vil det 

udløse følgende payoff til obligationsejerne 

{ }TCVB ≤= ττ ττ 1)()( 1,  

 

I det følgende antages det, at vi står på tidspunkt 0 således at T både er tid til udløb samt udløbsdato. 

 

Værdien af virksomhedens gæld skal prisfastsættes i to scenarier, ved udløb og ved fallit. 

1. Den forventede værdi af betaling ved udløb på tid T, set fra tid 0 

 

{ }[ ]TT
m DVrTECDTVB

fτγ 1),min()exp(),,,,( −=  

2. Den forventede værdi af en betaling, såfremt værdien af virksomhedens aktiver rammer fallit 

barrieren, set fra tid 0 

{ }[ ]T
b CrECDTVB ≤−= τττγ 1)()exp(),,,,( 1  

Det antages at ( )010 CV > .  

I det følgende prisfastsætter vi de to scenarier hver for sig. 

 

Gældens værdi ved udløb 

Obligationens payoff ved udløb kan omskrives således, at denne svarer til forskellen mellem en risikofri 

obligation og en put option på virksomhedens aktiver. 
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{ }TTT DVTVB
fτ1),min(),( =  

{ } { }TTTT DVDTVB
ff ττ 1)0,min(1),( −+=  

{ } { }TTTT VDDTVB
ff ττ 1)0,max(1),( −−=  

 

Forskellen fra Merton modellen er, at ovenstående kun er gældende såfremt barrieren ikke er blevet 

ramt i obligationens løbetid. 

Dermed skal der værdiansættes en obligation og en put option, hvis løbetid afhænger af hvorvidt 

barrieren bliver ramt. Dette kan løses ved at anvende prismekanismen fra ”barrier” optioner. 

Obligationen og put optionen i ovenstående udtryk kan således opfattes som henholdsvis en down and 

out bond og en down and out put option, hvor virksomheden er det underliggende aktiv. Det specielle 

ved disse typer af kontrakter er, at de ophører med at eksistere såfremt en given barriere rammes, 

hvilket i modellen svarer til, at virksomheden går fallit. 

 

Indledningsvis ser vi på kontrakterne med en antagelse om at fallitbarrieren er konstant, selvom 

barrieren i Black-Cox ikke er konstant. Dette korrigeres efterfølgende.  

 

Udfra put-call pariteten for down and out optioner11 kan vi udlede følgende udtryk  

 

{ } { } { } { }TTTTTTT VDVDVD
ffff ττττ 11)(11)( −−+=− ++

 

 

En down and out put option er således lig med værdien af en down and out bond plus en down and out 

call minus en down and out kontrakt på det underliggende aktiv.  

 

Obligationens payoff ved udløb kan dermed opskrives ved brug af ovenstående put-call paritet for down 

and out optioner. Prisen på obligationen er således lig med forskellen mellem en down and out 

                                                           
11Tomas Björk, 1998 
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kontrakt, der betaler aktivværdien såfremt barrieren ikke er blevet ramt, og en down and out call 

option.   

 

{ } { } { } { }TTTTTTT DVVVDD
ffff ττττ 1)(11)(1 ++ −−=−−  

For at prisfastsætte disse to kontrakter definerer vi værdien af en kontrakt, som betaler 1 ved udløb 

såfremt værdien af virksomheden er større end et givent niveau L.  








 −+−=
T

TLV
NrTLTVH

σ
σ )5,0()/log(

)exp(),,(
2

 

L repræsenter barrieren og )(⋅N er den kumulative normalfordeling.  

 

En down and out kontrakt kan prisfastsættes ved følgende udtryk12 

),,()(),,(),,()(),,(
2

)1)/2((
2

)1)/2((
&

22

TD
V

L
C

V

L
LTLVCLt

V

L
H

V

L
LLtVHLCon BS

r
BS

r
OD ⋅−+⋅−⋅= −− σσ

 

hvor ),,( TLVCBS  er en standard Black-Scholes call option med strike L og spotkurs V. 

  

En down and out call option kan prisfastsættes fra udtrykket13 

),,()(),,(
2

)1)/2((
&

2

TD
V

L
C

V

L
TDVCCall BS

r
BSOD ⋅+= −σ  

hvor L er lig med eller mindre end striken på optionen.  

Udtrykket for prisen på payoff ved udløb kan hermed bestemmes som forskellen mellem en down and 

out kontrakt på virksomheden og en down and out call option. 

 

ODOD
m CallConLDTVB &&),,,( −=  

                                                           
12 Tomas Björk, 1998, lemma 13.16 
13 Tomas Björk, 1998, proposition 13.17 
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Ovenstående udtryk vil vi anvende til at finde prisen på obligationens payoff ved udløb i Black-Cox 

modellen.  

Ikke konstant fallitbarriere 

I Black-Cox modellen er fallitbarrieren ikke konstant, så for at anvende ovenstående udtryk skal vi 

modificere Black-Cox modellen således, at fallitbarrieren bliver konstant. Dette opnås ved at omskrive 

processen for det underliggende aktiv, således at driften i fallitbarrieren er indeholdt i aktivprocessen.  

 

For at gøre barrieren konstant ganges igennem med ( )tγ−exp , dermed fjernes driften fra barrieren. 

Det kræver dog, at aktivprocessen også forlænges på tilsvarende vis. 

 

Vi definerer dermed en ny proces Y for det underliggende aktiv ved  

tt VtY )exp( γ−=
 

 

Idet Vt har driften ar − får processen Yt , ved brug af ITÔ’s lemma, driften14 γ−− ar .  

For at vi kan anvende vores udtryk B
m

 skal vi omskrive den risikofrie rente til γ−− ar  og definere 

værdien af down and out call optionen og down and out kontrakten med den nye risikofrie rente. 

 

Hændelsen ingen fallit i obligationens løbetid kan under de nye forudsætninger skrives som  

{ } { })exp()exp( TCtVT t γγτ −>−=> for alle [ ]Tt ,0∈  

                                                           
14 Jens Dick, 2009. 
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Og call optionens payoff ved udløb som 

{ } [ ] { }TTTT TDTVTDV >
++ −−−=− ττ γγγ 1)exp()exp()exp(1)(

f
 

 

Det forventede payoff for en down and out call option under det risikoneutrale sandsynlighedsmål Q, 

kan skrives som  

[ ] { }[ ]
[ ] { }[ ]

( )( ) [ ] { }[ ]
[ ] [ ] { }( )TT

Q

TT
Q

TT
Q

TT
Qm

TDYETaraT

DVTETr

DVTTrTE

DVrTEB

>
+

+

+

+

−−−−−−=

−−−−=

−−−=

−−=

τ

τ

τ

τ

γγ

γγ

γγ

1)exp()(exp)exp(

1)exp(exp

1)exp()exp()exp(

1)exp(

f

f

f

 

Dette er netop værdien af en standard barrier call option med tY som det underliggende aktiv, hvor 

driften γ−− ar  svarer til den risikofrie rente under det risikoneutrale sandsynlighedsmål Q. Den 

konstante fallit barriere bliver netop ( )TC γ−exp , og optionens strike værdi bliver ( )TD γ−exp . 

På tilsvarende vis kan værdien af det underliggende aktiv omskrives således, at vi kan benytte standard 

prisfastsættelses metoder for down and out kontrakter. 

 

Dermed har vi omskrevet processen for virksomhedens værdi, således at driften fra barrieren er 

indeholdt i aktivprocessen i stedet for barrieren, som nu er konstant. Hermed kan vi anvende det 

tidligere udledte udtryk for Bm med en korrektion af input parametrene. 

 

( ) ( ) ( ) ODOD
m CallConTLTDTTVB &&)exp,exp,,exp( −=−−− γγγ  

Payoff ved fallit 

Det andet scenarium, der skal prisfastsættes, er værdien af betalingen set fra tid 0, såfremt 

virksomheden går fallit i obligationens løbetid. Værdien af betaling ved fallit udtrykkes ved Bb.  

I modellen er fallit defineret som første gang værdien af de underliggende aktiver rammer 

fallitbarrieren. Tidligere beskrev vi  
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{ }TVCtarWTt t γγσστ −−=−−−+≤≤= 0
2 loglog)5,0(:0inf

  

som tidspunktet, hvor en brownsk bevægelse første gang ramte en konstant barriere C. 
 

 

Til dette tidspunkt søger vi at finde værdien af virksomheden, når barrieren rammes. Vi starter med at 

se på den forventede værdi af en brownsk bevægelse med drift µ, når den første gang rammer en 

konstant barriere 

{ }Tb b
ETbV ≤−= τ

µ ατ 1)(exp(),(  

Hvor { }bWt tb =≥= :0infτ  angiver første tidspunkt, hvor den brownske bevægelse rammer en given 

barriere b.  

 

Til dette formål skal vi beregne et udtryk på formen  

∫ −=
T

XTx dsssCExu
0 , )()exp(),0( ϕα  

 

hvor )(, sXTϕ  er første tidspunkt en brownsk bevægelse med drift µ  rammer en på forhånd defineret 

barriere C. C og α  er konstanter hvor γα −= r . 

 

Skrives virksomhedens værdi på denne form fås at 

∫ ∈−=
T

bb dspCTbV
0

)()exp(),( τατ µ  

hvor )( dsp b ∈τµ  er tætheden for fallit tidspunktet bτ . 

Det antages at fordelingen for fallittidspunktet i Black-Cox modellen )( dsp b ∈τµ  kan beskrives ved15 

)()5,0exp()( 0

0

2 dspsbTP b

T

b ∈−=≤ ∫ τµµτµ

 

 

                                                           
15 Karatzas og Shreve, 1988 
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og dermed kan tætheden for fallit tidspunktet bτ  for den brownske bevægelse med drift µ udtrykkes ved  

)()5,0exp()( 02 dspsbdsp bb ∈−=∈ τµµτµ  

 

Ovenstående tæthed benyttes til at omskrive udtrykket for værdien V af virksomheden når barrieren 

rammes således at  

∫ ∈−−=
T

b dspsbsTbV
0

02 )()5,0exp()exp(),( τµµα  

 

ved at forlænge udtrykket med brøken 

)2exp(

)2exp(
2

2

αµ
αµ

+

+

b

b
 

kan vi opnå samme form som for fordelingen af fallittidspunktet µP  ved  

)())2(5,02exp(
)2exp(

)exp(
),( 02

0

2

2
dsPsb

b

b
CTbV b

T
∈+−⋅+

+
= ∫ ταµαµ

αµ
µ

 

 

Dermed opnås at værdien, såfremt den brownske bevægelse med drift µ rammer barrieren, er givet ved 

)(
)2exp(

)exp(
),( 2

2

2

TP
b

b
CTbV b ≤

+
= + τ

αµ
µ αµ  

 

I Black-Cox modellen søger vi tidspunktet, hvor værdien af virksomhedens aktiver rammer barrieren C 

{ }TVCtarWTt t γγσστ −=−−−+≤≤= )/log()5,0(:0inf 0
2  

 

hvilket også kan skrives som 
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hvor tW  er en brownsk bevægelse, 
σ

γσ tar )5,0( 2 −−−
 er driften og 

σ
γTVC −)/log( 0  angiver 

barrieren.  

Sættes 
σ

γσµ −−−=
2

* 5,0ar
 og 

σ
γTVC

b
−

=
)/log( 0*  fås at 

{ }**:0inf bWTt t =+≤≤= µτ
 

 

Og dermed kan det tidligere udledte resultat ),( TbV for en brownsk bevægelse med drift µ således 

anvendes. 

 

Værdien af payoff når fallit indtræder bliver dermed 

( ) )(
)2exp(

)exp(
exp),( *

2* 2
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TCTbV

b
≤

+
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Defineres αµµ 2~ 2* +=  kan fordelingen for µ~P  jvf. Lando16 skrives som 

)
~

()~2exp()
~

()(
~

t

tb
Nb

t

tb
NtP b

µµµτµ ++−=≤  

Nutidsværdien af betalingen såfremt aktivværdien rammer barrieren bliver dermed 

( ) 






 ++−−= )
~

()~2exp()
~

(
)~exp(

)exp(
exp),,,,0,(

t

tb
Nb

t

tb
N

b

b
TCaCTVBb µµµ

µ
µγγ  

Værdien af en obligation i Black-Cox modellen kan dermed prisfastsættes ved brug af de udledte udtryk 

for hhv. tilfældet når ingen fallit indtræffer og når fallitbarrieren bliver ramt. Dette kan udtrykkes som 

bm BBB +=0  

Fallitsandsynlighed  

I Black-Cox modellen svarer fallitsandsynligheden til sandsynligheden for at en brownsk bevægelse 

svarende til værdien af virksomhedens aktiver rammer en eksponentielt voksende fallitbarriere.17 

                                                           
16 David Lando, 2004. Appendix B.3 
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Egenskaber ved Black-Cox modellen 

I det følgende undersøges Black-Cox modellens egenskaber og sammenlignes med Merton. De 

grundlæggende egenskaber, som er gennemgået i afsnittet om Merton modellen, er også gældende for 

Black-Cox model. Der vil dermed kun blive fokuseret på de egenskaber, som er karakteristiske for Black-

Cox. Som udgangspunkt anvendes en model virksomhed, som er 110 værd og har en udestående gæld 

med hovedstol 90. Barrieren er 80, og driften i denne er 0,65 pct. Renten er 5 pct., og aktivernes 

volatilitet er 20 pct. 

Der udbetales ingen dividende. I de tilfælde, hvor disse værdier ikke anvendes anføres det i teksten.  

Indledningsvis illustreres forskellen på spreadet i Merton og Black-Cox modellen. 
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Black-Cox modellen har lavere spreads end Merton modellen, når modellerne tager udgangspunkt i de 

samme værdier. Dette skyldes, at barrieren optræder som en debt covenant i Black-Cox og forårsager at 

fallit indtræffer, så snart værdien af virksomhedens aktiver falder under barrieren. I Black-Cox opstår 

negative spreads fra 5 år og frem. Dette skyldes, at værdien af barrieren på de længere tidshorisonter 

overstiger værdien af en tilsvarende risikofri obligation. Dette medfører negative spreads.  

                                                                                                                                                                                           
17 Patel, Pereira, 2005. 
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På ovenstående graf er de implicitte fallitsandsynligheder i Merton og Black-Cox modellerne illustreret. 

På trods af højere fallitsandsynligheder i Black-Cox opnår modellen alligevel et lavere spread end i 

Merton. Dette er et resultat af, at obligationsejerne er sikret en bedre recovery i Black-Cox.  

I Black-Cox er obligationsejerne minimum sikret værdien af barrieren på et givent tidspunkt, hvorimod 

man i Merton har risiko for at tabe hele sin investering. Derudover vil en tidlig fallit give en tidlig 

udbetaling til obligationsejerne, hvilket er mere værdifuldt som følge af tidsværdien af penge. Dermed 

minimeres risikoen for et stort tab i Black-Cox hvilket forårsager lavere spreads.  

 

Black-Cox modellen er langt mindre følsom overfor volatiliteten end Merton. Dette skyldes ligeledes den 

indførte barriere, der virker som debt covenant. 
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Grafen viser spreadene ved stigende volatilitet. Tidshorisonten, der observeres, er konstant på 2 år. 

Spreadet i Merton er stigende i volatiliteten, mens Black-Cox konverger mod et spread på ca 200 bps. 

Dette skyldes, at i Black-Cox modellen konvergerer gælden imod værdien af barrieren. Grafen nedenfor 

viser fallitsandsynligheden som funktion af volatiliteten. Selvom spreadet i Black-Cox modellen er 

markant lavere end i Merton modellen, er fallitsandsynligheden højere. Dette er en direkte effekt af 

barrieren i Black-Cox modellen. 
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Aktivsubstitution har stor betydning for Merton modellen. En ændring i aktivvolatiliteten flytter således 

værdi mellem obligationsejerne og egenkapitalen. I Black-Cox modellen er det ikke muligt i samme 

omfang at flytte værdi fra gælden til egenkapitalen. Dette skyldes, at værdien af egenkapitalen i Black-

Cox svarer til en Down and out call option, som ikke konvergerer imod den samlede aktivværdi ligesom 

en normal call option, men derimod konvergerer imod samlet aktivværdi minus barrieren. Dermed 

fungerer barrieren i Black-Cox modellen som en covenant mod aktivsubstitution.  
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Barrieren i Black-Cox bestemmes ud fra initialværdien B samt, γ , der bestemmer konveksiteten af 

barrieren. 
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Grafen viser barrierens form ved forskellige γ  værdier. Jo højere γ  des mere konveks bliver barrieren, 

specialtilfældet γ =0 medfører en flad barriere over tidsperioden. γ  værdier, der ligger tæt på 0, giver 

barrieren et forløb, der næsten er lineært voksende.  
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Jo højere et gamma, der anvendes i modellen, des højere bliver spreadet. Dette skyldes, at værdien af 

recovery på et tidligt tidspunkt bliver lavere jo højere gamma man anvender. 

Niveauet for barrieren påvirker spreadet negativt. Ved en lav barriere konvergerer spreadet mod 

Merton . Ved en barriere tæt på gældens værdi bliver spreadet negativt ved de mellemlange 

tidshorisonter. Dette skyldes som tidligere nævnt, at værdien af barrieren bliver højere end den 

tilsvarende risikofrie obligation. 

 



Bestemmelse af CDS spreads ved strukturelle modeller og Hull-White modellen 

43 | s i d e  
 

-100

0

100

200

300

400

40 50 60 70 80 90 100 110

b
p

s

Gæld

Gearing

Merton

Black-
Cox

 

Virksomhedens gearing påvirker spreadet positivt i Black-Cox såvel som Merton. Black-Cox har et 

betydeligt lavere spread end Merton ved en lav gearing. Når gearingen forøges, vil spreadet i Merton og 

Black-Cox konvergere mod hinanden såfremt barrieren i Black-Cox, har en værdi der ligger langt fra 

gælden og en lav volatilitet. Såfremt barrieren var højere set relativt til gælden, ville Black-Cox 

modellens spread konvergere mod værdien af barrieren.  

Effekten af en kontinuerlig dividende udbetaling i Black-Cox modellen ses i grafen nedenfor. 
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Spreadet stiger i dividende udbetalingen, hvilket er en konsekvens af, at dividende betalinger er en 

måde at flytte værdi fra virksomheden til egenkapital ejerne. Dermed mister obligationsejerne værdi i 

takt med stigende dividendudbetalinger.
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Hull-White modellen 

I afsnittet vil vi begynde med en kort gennemgang af antagelserne i modellen, hvorefter vi vil udlede en 

formel til successiv bestemmelse af de risikoneutrale fallitsandsynligheder – diskret og kontinuert. 

Herefter vil vi bestemme spreadet på en credit default swap ud fra de fundne fallitsandsynligheder og 

en antagelse om, at den initiale pengebinding er nul. Afsnittet afsluttes med en kort praktisk 

gennemgang af modellen og test af de ikke observerbare antagelser omkring recoveryraten. 

Antagelser 

Hull og Whites model til prisfastsættelse af credit default swaps tager udgangspunkt i antagelsen om, at 

prisforskellen mellem en risikofri obligation og en tilsvarende risikofyldt obligation – henholdsvis 

statsobligation og kreditobligationer – udelukkende kan forklares ved at virksomheden som 

kreditobligationen er skrevet på, har en fallitsandsynlighed som er større end nul. 

jjj DCBG =−  

hvor 

Bj er værdien af kreditobligationen, med udløb på tid j 

Gj er værdien af statsobligationen, med udløb på tid j 

DCj er værdien af fallitomkostningerne, for obligationer med udløb på tid j 

 

Udfra ovenstående antagelse samt antagelser omkring størrelsen på recovery raten i tilfælde af fallit, er 

det muligt at estimere de risikoneutrale fallitsandsynligheder ved forskellige tidspunkter. De 

risikoneutrale fallitsandsynligheder er netop de sandsynligheder, som sikrer, at den forventede værdi af 

et tab i forbindelse med fallit, svarer til antagelsen om, at prisforskellen udelukkende kan beskrives ud 

fra fallitomkostningerne. I Hull og Whites originalartikel anvendes amerikanske statsrenter som risikofrie 

nulkuponrenter. Denne antagelse er ikke bindende og kan ændres til andre referencerenter udfra 

modellens anvendelsesområde. 

  

Risikoneutralfallit sandsynlighed i diskret tid 

Det antages, at der eksisterer N kreditobligationer, som er udstedt af reference virksomheden eller en 

virksomhed med samme rating og konkurssandsynlighed som reference enheden. Det antages 
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yderligere, at konkurs udelukkende kan opstå på en udløbsdag for en af obligationerne, samt at alle 

obligationer som indgår i beregningerne har samme senority i tilfælde af fallit.  

Idet følgende vil rentestrukturen være deterministisk, og recoveryraten samt beløbsstørrelsen af et krav 

i tilfælde af fallit antages at være kendte værdier. 

For at bestemme den risikoneutrale fallitsandsynlighed, skal nutidsværdien af omkostningerne ved at 

have investeret i en kreditobligation frem for en risikofri obligation i tilfælde af fallit på tid t, 

bestemmes. Dette kan gøres ved 

( ) ( ) ( ) ( )[ ]ijijijiij tCtRtFtv −=α
 

hvor 

( )tF j   
- prisen på en forward kontrakt med udløb på tid t, for den j’te risikofrie obligation 

( )tv   - nutidsværdi af en krone modtaget på tid t med sikkerhed 

( )tC j   
- kravet stillet af indehaveren af den j’te kreditobligation ved konkurs på tid t  ( )jtt <

 

    antages at være kendt på forhånd
 

( )tR j   
- recoveryraten for indehaveren af den j’te kreditobligation ved konkurs på tid t  

J - refererer til udløbstidspunktet på den omtalte obligation  

 

Nutidsværdien af de forventede omkostninger ved fallit er dermed forskellen mellem spotprisen på en 

risikofri obligation – med tilsvarende karakteristika - og den forventede udbetaling givet fallit på 

kreditobligationen på tid it .   

Udfra ovenstående definition af omkostningerne i tilfældet af fallit, samt antagelsen om at prisforskellen 

mellem den risikofrie obligation og kreditobligationen udelukkende skyldes omkostningerne i 

forbindelse med fallit, kan sandsynligheden ip for at virksomheden går fallit på tid i findes ved 

∑
=

=−
j

i
ijijj pBG

1

α  

Ved en simpel omskrivning af ligningen ses det, at de risikoneutrale sandsynligheder kan findes 

successivt på følgende måde 
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Dermed bestemmes fallitsandsynligheder udfra de observerbare markedspriser og rentekurver, samt en 

antagelse om størrelsen på kravet i tilfælde af fallit. 

 

Risikoneutralfallit sandsynlighed i kontinuert tid 

Ved overgangen til kontinuert tid antages det, at fallit kan indtræffe på et hvilket som helst tidspunkt og 

dermed også imellem udløb på de underliggende obligationer.  

Sandsynligheden for fallit skal derfor bestemmes som en tæthed q(t) i forhold til p(t), der var en 

punktsandsynlighed.  

Tætheden q(t) kan opfattes som sandsynligheden for default mellem tidspunkt t og t+∆t set fra 

tidspunkt nul. Ved at samle sandsynligheden i en tæthed bliver man også nødt til at opdele det relative 

tab på obligationen i enheder, som stemmer overens med sandsynligheden. Vi antager derfor 

iqtq =)(  for ii ttt <<−1  

hvor qi er konstant. 

Dette gør det muligt at opskrive og beregne sandsynligheden for default for de enkelte obligationer som 

i det diskrete tilfælde. På tilsvarendevis bestemmes nutidsværdien af omkostningerne i tilfælde af fallit 

på tid t 

[ ]∫
−

⋅⋅−=
i

i

t

t

jjij dttCRtFtv
1

)(ˆ)()(β  

Dette er ækvivalent med αij , og altså et udtryk for omkostningerne i tidsrummet ii ttt <<−1  givet en 

fallit, i kontinuert tid. 

R̂  er defineret som den forventede recovery rate. Denne antages at være uafhængig af tid og 

udstedere såfremt alle udstedere har samme risiko. Med andre ord har alle obligationer udstedt af 

samme virksomhed ens recoveryrates. 

Den risikoneutrale fallitsandsynlighed kan nu beregnes ud fra samme princip som ved pi  
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Det er værd at bemærke, at bestemmelsen af den første fallitsandsynlighed fører til  

 

j

BG
q

1

11
1 β

−
=

 

1111 BGq j −=β
 

 

Hvor venstresiden netop er den forventede værdi af omkostningerne i tilfælde af fallit, og højresiden er 

forskellen mellem den risikofyldte og den risikofrie obligation. De resterende fallitsandsynligheder bliver 

som nævnt bestemt successivt ud fra denne. 

 

Bestemmelse af CDS spreadet 

Ud fra de udledte risikoneutrale fallitsandsynligheder er det nu muligt at bestemme spreadet for en CDS 

kontrakt i kontinuert tid. Spreadet er som tidligere nævnt den betaling, som sikrer, at værdien af 

swappens betaling, i tilfælde af fallit, og værdien af det faste ben stemmer overens på 

indgåelsestidspunktet for kontrakten. 

I udledningen af CDS spreadet antages det, at statsrenterne, recoveryraten og fallithændelser er 

uafhængige af hinanden. 

 

Værdi af betalingen i tilfælde af fallit 

Vi starter med at se på det forventede payoff i tilfælde af, at fallitten indtræffer. I standard setupet vil 

udbetalingen fra CDS’en være forskellen mellem kontraktens hovedstol og recovery andelen af 

hovedstolen, korrigeret for eventuelle vedhængende renter 
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( )[ ] [ ]RtARLtARLL ˆ)(ˆ11ˆ ⋅−−=+−=π  

 

hvor  

A(t) - Vedhængende renter til tid t på reference obligationen i procent af obligationens nominelle værdi  

R̂  - Forventet recovery rate 

L - kontraktens hovedstol 

Den forventede betaling til køberen af CDS kontrakten kan dermed udtrykkes som betalingen i tilfælde 

af fallit, ganget med sandsynligheden for at fallitten indtræffer set over hele kontraktens løbetid. 

[ ] [ ]∫ ⋅⋅⋅⋅−−=
T

dttvtqRtARpbE
0

)()(ˆ)(ˆ1
 

Hvor  

T - løbetid for credit default swappen 

v(t) - nutidsværdi af 1 $ modtaget på tid t 

q(t) - fallitintensitenten 

Dette er værdien af CDS kontraktens variable ben, eller den forventede værdi af betalingen i tilfælde af 

fallit. 

 

Værdi af betalingen for beskyttelse 

Værdien af det faste ben, svarende til den forventede nutidsværdi af køberens betalinger for swappen, 

kan vises som, 

[ ] [ ] )()()()(
0

TuwdttetutqwpsE
T

⋅⋅+⋅+= ∫ π  

 

hvor 

u(t) : Nutidsværdi af betalingsrække på 1 $ pr. år fra tid 0 til tid t, 

  $1....$1$1)( 21 ⋅++⋅+⋅= tdddtu  
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e(t) : Nutidsværdi af tilskrevne renter fra tid t til t*, hvor t er seneste betalingstidspunkt for præmien 

og t* er tidspunktet for default ( )*tt < .  

w : Total præmiebetaling pr. år betalt af CDS køber 

π  : Risikoneutral sandsynlighed for ingen credit event i swappens løbetid, 

∫ ⋅−=
T

dttq
0

)(1π  

Den forventede værdi af køberens betalinger kan deles op i to, hvilket skyldes at CDS kan ende i i to 

forskellige tilstande.  

• I den ene tilstand sker der en kredit begivenhed mellem 0 og T, og betalingerne ophører, hvilket 

giver en nutidsværdi på betalingsrækken, der er [ ])()( tetuw + . 

• I den anden tilstand forekommer der ikke nogen credit event mellem 0 og T, og køberen betaler 

præmien til udløb. Dette giver en nutidsværdi på betalingsrækken på )(Tuw ⋅ . 

CDS spread 

Spreadet eller den årlige betaling for beskyttelse for CDS’en på 0=t bestemmes udfra det årlige 

cashflow w, som sikrer, at den forventede værdi af køber og sælgers ben er den samme på indgåelses 

tidspunktet. 

 

E[ps] = E[pb] 

    [ ] [ ] 









⋅+⋅+=⋅⋅⋅⋅−− ∫∫ )()()()()()(ˆ)(ˆ1

00
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På tid t=0, indgåelses tidspunktet, er spreadet s, lig med værdien af den årlige præmiebetaling for 

swappen. 
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Spreadet er dermed lig med købernes forventede payoff i forhold til hans forventede betalinger. 

Intuitionen er, at køberen maksimalt er villig til at betale en præmie, som præcis svarer til den 

forventede værdi i tilfælde af fallit. Sælgeren vil ligeledes som minimum acceptere en betaling, som 

modsvarer den forventede udgift i tilfælde af fallit.  
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Implementering og test af model 

I dette afsnit vil vi teste hvordan Hull-White modellen opfører sig overfor ændringer i input variable. 

Modellen anvendes på en fiktiv virksomhed, som har samme karakteristika som model virksomheden i 

Hull og Whites original artikel. Hermed får vi initialt verificeret18, at implementeringen af modellen er 

korrekt samtidig med, at vi har mulighed for i ”praksis” at teste modellens følsomhed overfor input 

variable. Det primære formål i afsnittet er at belyse hvilken indflydelse recovery raten, som er den 

eneste ikke observerbare variabel, har på CDS spreadet og på bestemmelsen af fallitintensiteterne. 

 

Model virksomhed 

Vi tager udgangspunkt i en fiktiv virksomhed som har udstedt ti erhvervsobligationer. Alle 

obligationerne er ligestillet i forhold til eventuelle krav mod virksomheden. En alternativ fremgang 

kunne have været at vælge obligationer fra flere forskellige virksomheder, der minder om hinanden 

med hensyn til gældsstruktur, rating og opbygning. 

Løbetid Effektiv rente Kupon Udløb

1 6,60% 7,00% 15-07-2010

2 6,65% 7,00% 15-07-2011

3 6,70% 7,00% 15-07-2012

4 6,75% 7,00% 15-07-2013

5 6,80% 7,00% 15-07-2014

6 6,85% 7,00% 15-07-2015

7 6,90% 7,00% 15-07-2016

8 6,95% 7,00% 15-07-2017

9 7,00% 7,00% 15-07-2018

10 7,05% 7,00% 15-07-2019  

Obligationerne antages at have to årlige kuponbetalinger, og vi antager, at statsrentekurven er flad på 5 

pct. Vi undersøger, hvorledes ændringer i antagelsen om recoveryraten påvirker fallitintensiteterne i 

modellen. Udfra formlerne i forrige afsnit kan vi successivt finde fallitintensiteterne for vores fiktive 

virksomhed. I bilag 2 kan markedsværdien af obligationer og de tilsvarende risikofrie obligationer findes. 

 

 

                                                           
18 Se bilag 1 for en direkte sammenligning af vores implementering og Hull og White 
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Fallitintensiteterne stiger jo højere recoveryantagelse der anvendes. Dette skyldes, at beta, der angiver 

den forventede omkostning i forbindelse med fallit, falder når recovery raten forøges. Idet forskellen 

mellem priserne på kreditobligationen og den risikofrie obligation, er uafhængige af recoveryantagelsen 

og dermed uændrede, stiger fallit intensiteten, idet beta indgår i nævneren og fratrækkes i tælleren i 

formelen til bestemmelsen af fallitintensiteten. 

Fallitintensiteterne er stigende med løbetiden på CDS kontrakten, når recovery raten er under 60 pct.  

Ved en recovery rate på 80pct. beregner modellen faldende fallitintensiteter over tid. Dette skyldes, at 

det procentuelle fald fra år til år i betaerne vokser betydeligt ved en høj recovery rate. Dermed falder 

den forventede omkostning mere på de lange horisonter ved en høj recovery rate end ved en lav 

recovery, og således falder fallitintensiterne på den lange horisont ved en høj recovery rate. Desuden er 

den absolutte værdi mellem beta på løbertider 1 og 10 meget mindre ved en høj recovery rate end ved 

en lav recovery rate. 

Udfra de fundne fallitintensiteter kan vi nu finde spreadet for CDS’en skrevet på en af virksomhedens 

obligationer. I nedenstående graf ser vi på reference obligationer med løbetider fra 1 til 10 år. 
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Jo lavere en recovery der anvendes, des højere bliver spreadet på CDS kontrakterne. Dermed har Hull-

White modellen på dette punkt samme egenskaber som Black-Cox modellen. På trods af højere 

fallitintensiteter ved en høj recovery antagelse opnås der et mindre spread end ved de lave recovery 

rates. Modellen er dog ikke særlig følsom overfor recovery antagelsen, og der er således en meget lille 

forskel på, om der anvendes en recovery på 40 pct. eller 60 pct. Ved en høj recovery på 80 pct. er 

modellen noget mere følsom, men det kan her diskuteres, hvor ofte man vil opleve en recovery på 80 

pct. Det kan derfor konkluderes, at i langt de fleste tilfælde vil Hull-White modellen ikke blive påvirket af 

recovery antagelsen, idet modellens påvirkning fra recoveryen er meget lille når recoveryraten er lav.  

Formen på den risikofrie rentestruktur har betydning for prissætningen i Hull-White, idet den risikofrie 

rentekurve anvendes til at prisfastsætte de risikofrie obligationer. I de ovenstående test af 

recoveryraten antog vi, at rentekurven var flad. I det følgende vil vi antage at rentestrukturen for den 

risikofrierente er parallelforskudt 1,5 pct. point under renten for kreditobligationen. Vi antager, at 

statsrenten altid er lavere end renten på kreditobligation. Såfremt dette ikke er tilfældet vil Hull-White 

modellen beregne negative fallitsandsynligheder. 

 

I nedenstående graf har vi anvendt en recovery rate på 60 pct. Ved en ikke flad statsrentekurve vil 

spreadet på kreditobligationen stige langsommere over tid end tilfældet for en flad rentekurve.  
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Dette skyldes, at forskellen mellem den risikofrie rente og kreditrenten ikke vokser som i tilfældet for 

den flade rentekurve. Formen på rentekurverne for stats- og kreditrenten påvirker således spreadet i 

Hull-White modellen.  

 

 



Bestemmelse af CDS spreads ved strukturelle modeller og Hull-White modellen 

54 | s i d e  
 

Gennemgang af antagelser bag modellerne 

I dette afsnit vil vi gennemgå og diskutere de vigtigste antagelser i de strukturelle modeller og Hull-

White modellen.  

Strukturelle modeller 

Som tidligere nævnt i teoriafsnittene om Merton og Black-Cox modellerne bygger denne modeltype på 

Black-Scholes grundlæggende optionsteori. Derfor lægger vi ud med en gennemgang og diskussion af 

nogle af de centrale antagelser bag optionsteorien.  

Aktiv processen 

I modellen antages det, at aktivprocessen kan beskrives ved 

tttt dWVdtVdV σµ +=
 

hvor driften og volatiliteten i processen er konstant over tid. 

Herfra ses det at modellen også antager, at ændringen i virksomhedens værdi følger en normal fordeling 

( )dtdt
V

dV

t

t σµφ ,~  

Sammen med Modigliani-Millers kapitalstrukturteori om at virksomhedens værdi er summen af 

egenkapitalen og gælden 

ttt EquityDebtValue +=
 

udgør beskrivelsen af udviklingen i virksomhedens værdi fundamentet for de strukturelle modeller. 

 

Da den totale værdi af en virksomhed i praksis er umulig at måle og følge kontinuert, kan antagelserne 

om udviklingen i aktivernes værdi være umulige at undersøge og verificere.  

I stedet vil vi teste om antagelserne for virksomhedens totale værdi gør sig gældende for egenkapitalen, 

som er den eneste observerbare variabel vi har. 

Vi antager at udviklingen i aktiekursen er en god approksimation for udviklingen i virksomhedens totale 

værdi. Dette kræver dog den forudsætning at markedsværdien af gælden er konstant over 

måleperioden, eller at virksomheden alene er finansieret ved egenkapital.  
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Volatilitet 

Graferne nedenfor viser Toyotas historiske volatilitet i perioden 30. maj 2005 til 31. juli 2009. 

Volatiliteten er estimeret over en løbende 2 måneders periode og en løbende 1 års periode  
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I perioden fra starten af 2005 til starten af 2008 virker antagelsen om en konstant volatilitet estimeret 

på en 1 års horisont ikke som en urimelig antagelse. Anvendes 2 måneders glidende gennemsnit er 

antagelsen om en konstant volatilitet i perioden sværere at godkende. 

I begyndelsen af 2008 stiger den 1-årige historiske volatilitet som følge af fald i Toyotas aktiekurs 
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Ovenstående grafer viser, at det kan være svært at godkende hypotesen om en konstant volatilitet over 

tid. Dog afhænger svaret af tidshorisonten på perioden, som volatiliteten estimeres over, samt hvilken 

tidsperiode man ser på. Således vil antagelsen under rolige markedsforhold med rimelighed kunne 

anvendes, hvis man benytter længere tidshorisonter til estimation af volatiliteten. Ved urolige 

markedsforhold vil antagelsen aldrig være gældende.  

Fordeling af afkast 

Afkastet fra virksomhedens aktiver antages at være normalfordelt. Såfremt denne antagelse ikke er 

gældende, bygger modellen på en forkert fordelingsantagelse. Konsekvensen heraf er, at modellen ikke 
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modellerer den korrekte udvikling i aktiverne. Derfor vil prisen på egenkapitalen og gælden ved udløb 

afspejle en fejlagtig udvikling af virksomhedens aktiver. 
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Ved et hurtigt kig på grafen ser antagelsen om normalfordelte afkast tilforladelig ud. Vi tester 

datasættet i et Jarque-Bera goodness-of-fit test for normalitet. Jarque-Bera testen bygger på 

fordelingens kurtoisis og skrævhed. Såfremt disse ikke stemmer overens med en normalfordelings 

kurtoisis og skævhed, vil hypotesen om et normal fordelt datasæt blive forkastet. 
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Jarque-Bera test’s størrelse skal vurderes i en Chi i anden fordeling med to frihedsgrader. Da vi tester 

nomalitet for 1305 observationer er der intet problem i at anvende Chi i anden fordelingen som ofte 

forkaster nul-hypoteser ved små datasæt. 
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2
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2
2

=χ
χJB

 

På baggrund af Jarque-Bera testen kan vi forkaste hypotesen om at datasættet er normalfordelt. Dette 

skyldes, at kurtoisis for afkastene er omkring 7, og skævheden er 0,07. 
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Ovenfor ses en simulering af 100 tilfældige stier som beskriver den teoretiske udvikling i virksomhedens 

aktiver. Disse stier er konsistente med Merton og Black-Cox teorien. Tidligere viste vi, at det daglige 

afkast for Toyotas aktier ikke kunne beskrives ved en normalfordeling. Afkastet havde mere kurtoisis 

end normalfordelingen og viste tendenser på højreskævhed. Fordelingens leptocurtic betyder, at den 

faktiske fordeling af afkastet har tungere haler end den teoretiske. Derfor vil vi i ”virkeligheden” 

forvente flere ekstreme scenarier, hvor værdien af egenkapitalen stiger meget, eller værdien af gælden 

falder kraftigt.  

Højreskævheden betyder, at det forventes, at den ”virkelige” fordeling vil have flere scenarier, hvor 

egenkapitalen stiger meget set i forhold til scenarier, hvor gælden falder i værdi. 

Resultatet fra Black-Cox modellen må forventes at lide mere under ovenstående observationer end 

Merton modellen, da fallitten i Black-Cox modellen er sti afhængig. Dermed er den ikke blot følsom 

overfor fordelingen af virksomhedens værdi ved gældens udløb, men over hele løbetiden. Flere 

ekstreme situationer vil medføre flere situationer, hvor værdien af virksomhedens aktiver rammer 

fallitbarrieren inden udløb af gælden. 

 

Kapitalstruktur 

Modigliani-Millers kapitalstruktur teori er ”hard-coded”20 ind i modellen, og på et hvilket som helst 

tidspunkt er værdien af virksomheden lig med summen af egenkapital og gæld 

ttt EquityDebtValue +=  

                                                           
19 Grafen viser udviklingen i Ln(Vt) 
20 Lando, 2004 
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dermed ignorerer Merton og Black-Cox modellerne de eventuelle effekter af at have en høj eller lav 

gældsandel. Samtidig med dette har begge modeller indbygget en faldende gearing over tid, hvilket er 

en konsekvens af den positive drift i virksomhedens værdi samtidig med at gældens værdi er opadtil 

begrænset. 

 

I praksis betyder virksomhedens kapitalstruktur dog en del for værdien af virksomheden. Denne effekt 

kan nemmest inkorporeres i modellen ved at introducere skattefordele og fallitomkostninger. 

Skattefordelene ved gæld taler for, at virksomhedens værdi øges i gælden. Til gengæld taler 

fallitomkostningerne for en reduktion af virksomhedens værdi. Fallitomkostninger kan eventuelt vises 

som en reduktion af gælden og egenkapitalens værdi i tilfælde af fallit som følge af omkostninger i 

forbindelse med opgørelsen af fallitboet. Desuden må det forventes, at en virksomhed med en høj 

gældsætning må betale en højere rente til långiver, da risikoen er højere. 

Gældsklasser 

I standard Merton og Black-Cox modellerne eksisterer der kun en gældsklasse. Det vil sige, at alle 

obligationer er ligestillede i tilfælde af fallit. I den virkelige verden findes der ofte flere gældsklasser, 

som har forskellige prioritet ved fallit. Det er muligt at implementere dette teoretisk i Merton og Black-

Cox setuppet. I gennemgangen af teorien til Merton modellen viste vi, hvordan to gældsklasser kunne 

inkorporeres i modellen, og teoretisk vil det være muligt at inkludere endnu flere gældsklasser. I vores 

praktiske anvendelse af modellerne vil vi ikke skelne imellem gældsklasser, da det er forbundet med stor 

usikkerhed at estimere de forskellige klasser. 

 

Hull-White 

Grundlaget i Hull-White modellen er bestemmelsen af de risikoneutrale sandsynligheder for 

virksomhedens fallit inden for et givet tidsrum. Som beskrevet i teoriafsnittet bestemmes de 

risikoneutrale fallitsandsynligheder ud fra tesen om, at prisforskellen mellem en kreditobligation og en 

tilsvarende risikofri obligation udelukkende skyldes fallit sandsynligheden for kreditobligationerne 

jjj DCBG =−  

En anden vigtig antagelse i forbindelse med estimeringen af de risikoneutrale fallitsandsynligheder er, at 

man kan anvende kreditobligationer skrevet på en virksomhed, som har samme karakteristika som den 

underliggende virksomhed. 
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På baggrund af de estimerede fallitsandsynligheder bestemmes spreadet på CDS’en. Spreadet 

bestemmes som den betaling, der sikrer, at værdien af CDS’ens betaling i tilfælde af fallit og værdien af 

det variable ben stemmer overens på indgåelsestidspunktet af kontrakten. For at bestemme spreadet 

gøres der antagelser om uafhængighed mellem statsrenterne, recoveryraten og fallithændelser. 

Desuden antages det i modellen, at der ikke er nogen modpartsrisiko i forbindelse med indgåelse af CDS 

kontrakten. 

 

Pris forskel mellem stater og kreditobligationer 

Det er givet at en stor del af prisforskellen mellem en statsobligation og en tilsvarende kreditobligation, 

skyldes den større usikkerhed, der er på de fremtidige betalinger fra kreditobligationen.  

Dog findes der andre faktorer som kan bidrage til prisforskellen mellem de to obligationstyper. En vigtig 

faktor for at et marked kan fungere er likviditet. Mange kreditobligationer bliver ikke handlet så ofte, 

eller også er udstedelserne på få hænder. Derfor kan eventuelle investorer ”kræve” en likviditetspræmie 

ved køb af erhvervsobligationer. 

Elton et al. argumenterer for, at de tre nedenstående faktorer bidrager yderligere til kreditspændet21 

1. Forventet tab ved fallit 

2. Beskatning af kreditobligationer 

3. Risikopræmie 

 

Det første punkt er intuitivt, derfor vil vi ikke uddybe dette. Det andet punkt er, at beskatningen på 

obligationerne også har betydning. Elton et al viser, at prisdannelsen på kreditobligationer på det 

amerikanske marked bliver påvirket af beskatningen, da kreditobligationer bliver beskattet af både 

staten og lokalt, hvorimod statsobligationer kun bliver beskattet af staten. Elton et al konkluderer, at 

36,1 procent af prisforskellen mellem en 10-årig A-rated kreditobligation og en tilsvarende 

statsobligation forklares ved forskellen i beskatningen. 

Det tredje punkt skyldes ifølge Elton et al., at kreditobligationer indebærer mere systematisk risiko end 

tilsvarende statsobligationer. De mener, at kreditobligationer har en højere korrelation med de øvrige 

                                                           
21

Elton, Gruber, Grawa og Mann, 2001. 
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finansielle aktiver end statsobligationer. Dermed skal investor kompenseres for at pådrage sig denne 

risiko fremfor en investering i statsobliagtioner. 

Ovenstående punkter taler for, at CDS spreadet i Hull-White modellen vil blive højere end det 

observerede spread, da man i modellen tillægger effekten af likviditetspræmien, skatteeffekten og 

risikopræmien til forskellen i fallitomkostninger. 

Uafhængighed mellem statsrenter, recovery og fallithændelser 

I bestemmelsen af CDS spreadet antages der uafhængighed mellem statsrenterne, recoveryen og 

fallitter. Disse antagelser holder nok ikke i praksis. Der kan argumenteres for, at højere renter kan 

medføre større finansiel usikkerhed for virksomhederne som følge af højere finansieringsomkostninger. 

Derfor kan man forvente et større antal fallitter i disse perioder. 

 Antagelsen om at recoveryrates er uafhængige af fallitsandsynligheden kan heller ikke godkendes. En 

undersøgelse fra Moody’s22 viser at der 
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historisk set har været en negativ korrelation mellem recoveryrates og fallitsandsynligheder. Denne 

trend bliver ikke inkorporeret i modellen. Men som vist i gennemgangen af modellens egenskaber skal 

der ske en kraftig stigning i recoveryraten før det har en effekt på modellens estimerede CDS spread. 

Effekten af at antagelserne ikke holder, er derfor med stor sandsynlighed ubetydelig. 

Modpartsrisiko 

Da CDS’en er en OTC kontrakt, er fallitsandsynligheden for den underliggende virksomhed ikke den 

eneste risikoparameter, der skal tages højde for. Der er også et usikkerhed om, hvorvidt CDS 

kontraktens modpart går fallit. Såfremt det sker, vil CDS kontrakten være værdiløs. Yderligere kan der 

                                                           
22 Moodys, 2009. 



Bestemmelse af CDS spreads ved strukturelle modeller og Hull-White modellen 

61 | s i d e  
 

eventuelt komme omkostninger i forbindelse med indgåelse af en ny CDS kontrakt med en ny modpart, 

da markedsforholdene kan have ændret sig siden indgåelse af den originale kontrakt. 

For at kompensere for dette har Hull og White udvidet deres model23 ved at tage højde for 

korrelationen mellem kontraktens modpart og den underliggende virksomhed i beregningen af spreadet 

på CDS kontrakten.  

I deres empiriske undersøgelser finder Hull og White, at der ved lave korrelationer mellem modpart og 

underliggende virksomhed, kun er en marginal effekt på CDS speadet ved inddragelse af 

modpartsrisikoen. Det vises også, at CDS spreadet stiger i korrelationen mellem modparten og 

virksomheden24. 

De strukturelle modeller tager heller ikke højde for modpartsrisiko, men det skyldes, at modellerne 

oprindelig er bygget til at prise en anden type instrumenter, nemlig kreditobligationer som bliver 

handlet i markedet og dermed ikke er genstand for modpartsrisiko. Derfor er modpartsrisiko ikke et 

problem i den type modeller. 

 

CDS spreads og obligations spreads 

I de indledende afsnit benytter vi et ingen arbitrage argument til at argumentere for, at spreadet på en 

CDS kontrakt og en tilsvarende kredit obligation er ens. Eksemplet er dog stærkt simplificeret og bygger 

på en del antagelser, som ikke holder i praksis. I både de strukturelle modeller og i Hull-White modellen 

anvendes antagelsen om ens spreads på trods af dette. I litteraturen omkring kreditderivater findes der 

flere argumenter for, at der i praksis er forskel mellem spreadene. Forskellen mellem spreadene på de 

to fordringer kaldes CDS basis 

CDS basis = CDS spread – Bond Spread 

De Wit25 definerer forskellige elementer som “basis drivers”. Han inddeler drivererne i to kategorier, 

fundamentale og tekniske drivers. De fundamentale drivers er faktorer, som forholder sig til CDS 

kontrakten, og hvorledes denne adskiller sig fra kreditobligationer. De tekniske drivers er de 

markedsfaktorer, som gør sig gældende på markederne for CDS kontrakter og kreditobligationer. 

Nedenfor ses en gengivelse af De Wits ”basis drivers” 

                                                           
23 Hull and White, 2000 
24 Hull and White, 2000 
25 De Wit, 2006 
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Faktor/Basis Positive Negative Både-og 

Fundamentals • CDS med cheapest to 
deliver option 

• CDS premia are floored at 
zero 

• CDS restructuring clause - 
technical default 

• Bond trading below par 

• Profit realization 

• Funding issues 

• Counterparty 
default risk 

• Accrued interest 
differences on 
default 

• Bond trading above 
par 

 

• Coupon 
specificities 

Tekniske • Demand for protection - 
difficulties in shorting cash 

• Issuance patterns 

• Synthetic CDO 
issuance 

 

• Relative liquidity in 
segmented 

markets 

 

Det er ikke alle de ovenstående faktorer, som har lige stor indflydelse på CDS spreadet. De vigtigste er  

• CDS cheapest to deliver option 

• Manglende muligheder for shorting af kredit obligationer  

• Forskel i likviditet i markederne 

 

En generel teknisk faktor, som kan bidrage til CDS-basis, er det højere niveau af beskyttelse som CDS 

kontrakten implicit giver. I afsnittet om CDS kontrakten blev der beskrevet forskellige begivenheder, 

defineret af ISDA, som kan udløse en kredit begivenhed. Heraf fremgår det, at visse events kun er bløde 

fallit begivenheder. Det vil sige, at en kredit begivenhed ikke nødvendigvis er ensbetydende med at 

virksomheden går konkurs, men kan skyldes en teknikalitet, såsom en manglende betaling.  

På grund af denne definition af kredit begivenheder vil en sælger af en CDS kontrakt bære en større 

risiko end en tilsvarende obligationsejer, da en kredit begivenhed forårsager at CDS sælgeren skal betale 

den nominelle værdi af kontrakten. En obligations ejer vil ikke nødvendigvis lide et tilsvarende tab ved 

samme begivenhed, fordi fallitten er af teknisk karakter. For at kompensere for dette scenarie kræver 

sælgeren af CDS kontrakten et højere spread i forhold til en tilsvarende obligation. 

Sammenfatning  

Vi har i det ovenstående gennemgået og diskutere nogle antagelser og mangler ved hhv. de strukturelle 

modeller og Hull-White modellen. Grundlæggende er de to model typer meget forskellige. Hvor de 
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strukturelle modeller søger at beskrive fallitbegivenheden ved udviklingen for alle virksomhedens 

aktiver, tager Hull-White modellen fallitbegivenheden som en eksogen variabel, der kan bestemmes 

udfra de i markedet observerbare priser. 

Begge modeltyper lider under en idealisering og simplificering af verden samt antagelser, som gør, at 

det er nemt at finde åbenlyse svagheder. I de strukturelle modeller blev det vist, at den grundlæggende 

proces i modellen ikke var i overensstemmelse med de observerbare markedsdata. For Hull-White 

modellen viste vi, at den grundlæggende antagelse om, at forskellen i prisen på en kreditobligation og 

en risikofri obligation udelukkende skyldes fallitsandsynligheden på kredit obligationen, ikke 

nødvendigvis var hele sandheden, og at en stor del af prisforskellen kan henføres til andre forhold. 

På trods af disse svagheder har hver model type alligevel nogle attraktive egenskaber. De strukturelle 

modellers beskrivelse af udviklingen i virksomhedens aktiver afspejler måske ikke virkeligheden, men 

intuitionen bag modellen er nem at forholde sig til og fallitbegivenheden er klart defineret.  

Hull-White modellens mere simple markedstilgang til beregning af CDS spreadet gør, at modellen virker 

troværdig, da den ikke lægger op til en større diskussion af input parametre. 

I gennemgangen af egenskaberne ved modellerne fandt vi, at de parametre, som havde den største 

indflydelse på spreadet og fallitsandsynligheden i Merton og Black-Cox modellen, var aktivvolatilteten 

og gearingen. Desuden fandt vi, at valget af barriere havde stor indflydelse på Black-Cox modellen. En 

lav barriere ville således føre til, at Black-Cox modellen konvergerede imod Merton modellens 

resultater, imens en høj barriere medførte høje fallitsandsynligheder, men lavere spreads.  

For Hull-White modellen viste vi, at valget af recovery raten ikke havde den store indvirkning på CDS 

spreadet. Der skulle meget store udsving til, før recovery raten havde en signifikant indvirkning. Til 

gengæld havde rentekurvens udseende en signifikant indflydelse på CDS spreadet. 
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Praktisk implementering af modellerne 
Dette afsnit omhandler datavalg, databearbejdning samt en vurdering af modellernes output. Vi starter 

afsnittet med en diskussion af valget, af de vigtigste input parametre til de to modeller. Herefter tester 

vi, hvordan vores modeller fitter de observerede CDS spreads på en konkret skæringsdato og tester om 

vores initiale valg af input parametre kan kalibreres således, at modellerne fitter de observerede 

spreads. Afsnittet afsluttes med en kort opsamling og vurdering af resultaterne. Vi benytter den 31. 

marts 2009 som skæringsdato for undersøgelsen.  

Virksomhedsbeskrivelse 

Til at teste vores modeller på virkelig data har vi udvalgt to virksomheder fra bilindustrien. Valget af 

netop denne branche skyldtes, at vi her kunne finde to virksomheder med nogenlunde samme 

karakteristika angående markeder og størrelse. Kapitalstrukturen i denne branche er i mange tilfælde 

mindre kompleks end eksempelvis den finansielle sektor og giver derfor en bedre mulighed for at 

bearbejde data til modellerne korrekt. Vi har valgt at anvende virksomhederne Toyota og Renault som 

test virksomheder. Begge koncerner er meget store aktører på bilmarkedet, men har den fundamentale 

forskel at Toyota har en langt mindre gældsætning end Renault.   

Toyota er en stor koncern, der primært producerer biler. Koncernen har dog også mange andre 

aktiviteter, der ikke omhandler bilmarkedet, men dem vil vi ikke beskæftige os med i denne forbindelse, 

idet aktiekapitalen og gælden, vi anvender, er tilknyttet Toyota Motor Corp.  

Toyota har en bred markedsdiversificering og deres salg af biler er således fordelt med henholdsvis 37 

pct., 34 pct. og 14 pct. i henholdsvis USA, Japan og Europa. De resterende 15 pct. er fordelt i resten af 

verden. Den primære produktion af biler foregår i Japan, hvor ca. 62 pct. af den samlede produktion 

sker. Den resterende produktion er hovedsaligt placeret i Nord Amerika og Europa. Toyota er finansielt 

set en meget solid virksomhed og har historisk anvendt meget konservative mål for deres gældsætning. 

Renault indgik i 1999 en alliance med Nissan. Begge virksomheder fortsatte dog med selvstændige 

ledelser og regnskaber. I vores anvendelse af Renault har vi således kun fokus på denne virksomhed og 

deres kapitalstruktur. Renault ejer desuden ca. 21 pct. af Volvo som er førende inden for produktion af 

lastbiler. Renaults primære markeder er Europa og Asien. Markedsmæssigt favner de ikke helt så bredt 

som Toyota. Begge virksomheder er dog blandt de absolut største aktører på bilmarkedet, og der skulle 

således være basis for at sammenligne de to virksomheder ud fra et branchemæssigt perspektiv.  
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Såvel Toyota som Renault har tilknyttet finansieringsenheder i deres virksomheder, der tilbyder leasing -

aftaler og finansiering af deres biler. Da dette i dag er en integreret del af bilindustrien og begge 

virksomheder tilbyder denne service, inddrager vi fuldt ud disse aktiviteter i vores data.  

 

De strukturelle modeller 

Vi indleder med at danne et overblik over hvilke input parametre, der skal bruges for at beregne kredit 

spreadet for CDS kontrakterne i hhv. Merton og Black-Cox modellen. 

• Volatilitet 

• Risikofri rente 

• Værdien af virksomhedens gæld 

• Barriere i Black-Cox modellen 

• Dividende 

 

Volatilitet 

I gennemgangen af de strukturelle modellers egenskaber, viste vi, at volatiliten samt virksomhedens 

gearing var de parametre, som spreadet på CDS kontrakterne var mest følsomme overfor. Derfor er 

valget af metoden til estimation af aktivvolatiliteten en central del af de strukturelle modellers 

databearbejdning.  I vores test virksomhed betød en aktivvolatilitets forøgelse på 5 pct. point, fra 20 pct. 

til 25 pct., en spread udvidelse på 107bps fra 122bps til 229bps i Merton modellen. I afsnittet vil vi 

komme med forskellige forslag til bestemmelse af aktivernes volatilitet. 

 

Aktivvolatilitet 

Da aktivernes værdi ikke kan observeres kontinuert, er bestemmelse af aktiv volatiliten en ikke triviel 

opgave. Der findes flere forskellige metoder til estimering af volatilitet. Hver metode kræver dog, at 

forskellige betingelser er opfyldt. Fælles for metoderne er, at de alle til en vis grad antager at 

virksomhedens værdi er summen af gælden og egenkapitalen. De tre mest interessante metoder er 

listet nedenfor: 

• Estimering af historisk aktivvolatilitet  

• Betragt aktiverne som en portefølje af aktier og obligationer 

• Bestem aktivvolatiliteten ud fra aktievolatiliteten 
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Estimering af historisk aktivvolatilitet 

Denne metode tager udgangspunkt i det fundamentale forhold mellem virksomhedens aktivværdi og 

værdien af egenkapitalen, og estimerer værdien af virksomhedens aktiver over en længere periode.  
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Dette giver en tidsrække af observationer, som virksomhedens historiske volatilitet kan estimeres udfra. 

En brugbar metode til bestemmelse af volatiliteten ud fra denne tidsrække, er følgende opdaterings 

algoritme beskrevet af Löffler og Posch26 
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 Som i de andre metoder til estimering af aktivvolatiliteten, kræver denne metode, at der gøres 

antagelser om værdien af gælden. En typisk antagelse er, at hovedstolen af gældens værdi anvendes 

som markedsværdien for gælden. En anden metode er at anvende den regnskabsmæssige værdi af 

gælden, og holde denne konstant over regnskabsperioden. 

 

                                                           
26 Löffler og Posch, 2007 
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Portefølje af aktier og obligationer 

Denne metode betragter virksomheden som en portefølje bestående af aktier og obligationer. 

Det antages, at virksomheden består af Δ aktier med kendt volatilitet Sσ og B obligationer med 

volatilitet  samt af korrelationen, SDρ mellem aktierne og obligationerne er kendt. 

 

DSSDDSV BB σσρσσσ ∆++∆= 22222  

 

Metoden er simpel, men har til gengæld den åbenlyse ulempe, at volatiliten skal bestemmes for både 

virksomhedens aktier og gæld, samt at korrelationen mellem dem skal bestemmes. Dette vil ikke være 

muligt i praksis, da markedsværdien af hele gælden ikke er direkte observerbar. 

 

Aktivvolatilitet ud fra aktievolatilitet 

Denne metode udnytter egenskaberne ved Merton modellen til at estimere aktivvolatiliteten ud fra 

modellens eksplicitte sammenhæng mellem virksomhedens værdi og værdien af virksomhedens aktier. 

I teoriafsnittet viste vi, at værdien af virksomhedens egenkapital svarer til værdien af en call option på 

virksomhedens aktiver 
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Ved at anvende ITÔ’s lemma på prisudtrykket for værdien af virksomhedens aktier, kan vi beskrive den 

teoretiske dynamik i aktiekurs udviklingen  
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Vi undlader at uddybe driften for aktiekursen, da denne ikke er relevant i forbindelse med estimering af 

volatiliteten27. 

 

Fra standard options teori eller ved simpel differentiation ved vi, at delta for en call option er 
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Den teoretiske volatilitet for aktiekursen kan dermed bestemmes som 
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Det skal bemærkes, at ovenstående ligning ikke er det præcise forhold mellem aktiv og aktie- 

volatiliteten, for i anvendelsen af ITÔ’s lemma antages det, at volatiliten for aktierne er en funktion af 

aktiv værdien og dennes volatilitet. Derudover antages det, at volatiliteten og gearingen er konstant 

over perioden. I praksis er det dog ikke volatiliten på virksomhedens aktier, som er uobserverbar, men 

volatiliteten på de samlede aktiver og værdien af de samlede aktiver. Derfor skal vi løse et ikke lineært 

ligningssystem med to ubekendte 
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Vi reducerer problemet til en ligning med én ubekendt ved at antage, at Modigliani-Millers 

kapitalstrukturteori er gældende, dermed er ttt SDV += . Ligningen kan nemt løses via en iterativ 

proces. I praksis anvender vi Excel Solveren til målsøgning. I tilfælde, hvor virksomhedens gearing er lav, 

vil virksomhedens aktivvolatilitet kunne approksimeres ved  
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Dette skyldes, at call optionen på virksomhedens aktiver, egenkapitalten, i dette tilfælde er ”deep in the 

money” og delta for optionen vil være tæt på 1. Dette viser, at man dermed implicit antager, at gældens 

bidrag til virksomhedens totale volatilitet er nul. 

 

Aktievolatilitet 

I det foregående afsnit viste vi forskellige metoder til bestemmelse af aktivernes volatilitet. Den sidst 

nævnte metode, hvor aktivvolatiliteten bestemmes ud fra aktievolatiliteten, er den i litteraturen mest 

anvendte metode. Vi vælger at anvende denne metode, da vi finder, at denne er i tråd med den 

generelle teori og er ”best-praksis” blandt teoretikere. Dog med det forbehold, at vi skal være 

opmærksomme på, om aktivvolatiliteten bliver underestimeret som følge af sidst nævnte argument i 

ovenstående afsnit vedrørende gældens bidrag til volatiliteten. Dermed står vi overfor den ikke trivielle 

opgave at finde en metode til bestemmelse aktievolatiliteten. Volatiliteten kan som bekendt bestemmes 

på flere forskellige måder. Listen nedenfor viser nogle muligheder: 

1. Historisk volatilitet 

2. Implied volatilitet 

3. Model forecasting  

Historisk Volatilitet 

Til bestemmelse af den historiske volatilitet er der to aspekter, som skal vurderes. Det er 

observationernes vægt samt bestemmelse af observations perioden. Den simpleste metode til 

beregning af volatilitet er en lige vægtning af de historiske afkast. Fordelen ved denne metode er, at den 

er simpel og ikke kræver en model som skal kalibreres. En anden metode til bestemmelse af den 

historiske volatilitet er tidsvægtede modeller. Denne model type klasse forudsætter, at man i 

bestemmelsen af volatiliteten lægger mere vægt på nyere observationer frem for ældre. En anden type 

af model er GARCH, som forudsætter mean-reversion i volatiliteten og antager, at volatiliteten har et 

langsigtet niveau. 

Ved begge metoder er valget af estimerings periode af stor betydning, Hull foreslår, at man estimerer 

volatiliteten over en periode, som modsvarer løbetiden på derivatet, der skal prisfastsættes. I denne 

antagelse ligger der implicit en forventning om, at udviklingen i den forrige periode afspejler den næste 

periodes udvikling. Denne antagelse kan give alvorlige problemer for modellen, da det kan betyde en 

under/over estimering af risikoen i perioden, alt afhængig af historikken. 
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Implicit volatilitet 

Ved Implicit volatilitet forstås den volatilitet, der kan observeres i markedet bestemt ud fra 

optionspriser. Det attraktive ved at anvende den implicitte volatilitet er, at den afspejler markedets 

fremtidige forventning til volatiliteten. Ved anvendelse af den implicitte volatilitet undgår man således 

at benytte antagelsen om, at den historiske volatilitet også vil være den fremtidige. Problematikken ved 

at anvende den implicitte volatilitet er, at det kan være problematisk at finde likvide optioner for 

perioder udover 3 måneder. Dermed bliver det problematisk at prisfastsætte et derivat, der har en 

væsentlig længere løbetid end denne periode. Hvis man anvender den implicitte volatilitet fra en tre 

måneders option, vil man indirekte antage at denne volatilitet vil være gældende for hele derivatets 

løbetid. Hvis man skal prisfastsætte et derivat, der har samme løbetid som de implicitte volatiliteter, vil 

denne metode være at foretrække, da den giver det bedste bud på et forecast og er let observerbar.  

Model forecasting 

Lige som for den implicitte volatiltet er formålet med denne type af volatilitets estimation at give et bud 

på den fremtidige volatilitet. I stedet for at benytte information fra options markedet, bygger model 

forecasting på statistiske modeller. En populær metode er anvendelse af en GARCH(1,1) model 

( ) ( ) ( ) ( )2222 1 σσβασβασ −++−−=+ n
t

tnE  

Modellen er en mean reversion model og forudsætter, at volatiliten går mod et historisk volatilitets 

niveau σ . Desuden kræver den bestemmelse af parametrene α og β ud fra historiske observationer. 

Selvom modellen er teoretisk attraktiv, vælger vi at se bort fra denne model type, da den vil bidrage 

med en unødvendig komplicering af model setup’et. 

Vi ser bort fra den tredje metode til bestemmelse af volatiliteten. Dermed står valget mellem den 

bagudskuende historiske volatilitet og den forventede fremtidige volatilitet. I litteraturen er begge 

metoder efterprøvet med forskellige resultater. Riskmetrics Group foreslår i dokumentationen til deres 

CreditGrades model at anvende en historisk volatilitet: ”The 1000-day historical volatility estimator is 

robust across a broad range of industrial sectors and credit ratings”.
28

 Mens Zhong et al. i deres 

empiriske analyse finder, at implied volatilitet out-performer den historiske volatilitet ”Using firm-level 

time-series CDS spread regressions as well as pricing analyses, we find that implied volatility generally 

                                                           
28 RiskMetrics Group, 2002 
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dominates historical volatility in explaining CDS spreads”29. De to analyser viser, at der ikke findes et 

entydigt svar til valget af volatilitet. 

I graferne nedenfor ses den implicitte volatilitet hentet fra Bloomberg samt 1000 dages glidende 

historisk gennemsnit for Toyota og Renault.  
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Forskellen mellem 1.000 dages historisk volatilitet og markeds volatiliteten er ekstrem stor for begge 

virksomheder. Det ses på grafen for Toyotas implicitte volatilitet, at der flere steder er hop i grafen. 

Dette kan enten tyde på en pludselig markedskorrektion af volatiliten, manglende likviditet i de 

underliggende optioner eller mere sandsynligt, at data grundlaget for Bloomberg modellen ikke er 

tilstrækkeligt. På skæringsdatoen den 31. marts 2009 ligger markedsvolatiliteten for Toyota med 17,26 

pct. markant under den historiske volatilitet på både 10 og 1000 dages sigt. På grafen for den implicitte 

volatilitet ses det, at den ligger omkring 32 pct. få dage inden skæringsdatoen. Denne værdi vurderes set 

i forhold til de historiske volatiliteter og den generelle markedsudvikling som værende mere realistisk. 

For Renault ser grafen for den implicitte volatilitet pænere ud. Der er en markant stigning i volatiliten 

omkring august-september 2008, hvilket kan henledes til eskaleringen af finanskrisen. På 

skæringsdatoen sætter markedet volatiliten markant højere end 1.000 dages historisk volatilitet og 

noget lavere end 10 dages historisk volatilitet.  

                                                           
29 Cao, Yu og Zhong, 2007 
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I nedenstående tabel, ses den historiske og implicitte volatilitet for Toyota og Renault per 31. marts 

2009. 

31. marts 2009 Implied vol Historisk vol 10-dags vol

Toyota 17,26% (32%) 35,20% 36,96%

Renault 74,39% 46,91% 83,12%  

I beregningen af CDS spreadet per 31. marts 2009 vil vi tage udgangspunkt i værdierne i ovenstående 

tabel. På grund af den dårlige data kvalitet på Toyotas implicitte volatilitet vil det være problematisk at 

teste denne over en længere periode, da de store spring i volatiliteten vil medføre tilsvarende spring i 

det teoretiske CDS spread. 

Risikofri rente 

Til bestemmelse af det teoretiske CDS spread skal den risikofrie rente benyttes. I de strukturelle 

modeller benyttes den risikofri rente til at bestemme driften i aktivprocesserne. I bestemmelsen af CDS 

spreadet i Hull-White modellen benyttes den risikofri rente som referencekurven spreadet måles over 

og til at prisfastsætte de tilsvarende risikofrie obligationer. 

Valget af risikofri rente skal afspejle to ting, løbetid og land. Rentens løbetid skal afspejle løbetiden af 

CDS kontrakten således, at risikoen vurderes over en lige lang periode. Landet skal afspejle i hvilken 

valuta risikoen tages, og dermed hvilken kurve CDS spreadet skal måles over. 

I vores analyse vil vi anvende Bloombergs Goverment zero coupon yields som risikofri renter. Fordelen 

ved disse renter er, at det for hver dag er muligt at hente en fuld nulkupon statskurve ned. Dermed er vi 

fri for at skulle udlede en rentekurve fra observerede markedspriser. 

Gælden 

Udledningen af prisudtrykkene i Merton og Black-Cox modellen bygger på en antagelse om, at 

aktivernes markedsværdi er kendt. Som tidligere nævnt er denne ikke direkte observerbar, og idet 

modellen bygger på Modigliani–Miller antagelsen, og værdien af egenkapitalen kan observeres fra 

aktiemarkedet, skal det vurderes, hvorvidt man vil estimere værdien af gælden eller aktiverne. En 

værdiansættelse af aktiverne vil medføre et betydeligt arbejde med hensyn til vurdering af fremtidige 

cashflow fra hvert enkelt aktiv, og det vil derfor være et bedre udgangspunkt at fastsætte størrelsen af 

den samlede gæld. Med udgangspunkt i Toyotas regnskab skal der dermed estimeres en korrekt værdi 

af såvel aktiver som gæld og egenkapital. Vi vil forsøge at anvende nettogælden som input parameter, 

da dette dækker over den del af gælden, der ikke vil kunne inddækkes af livkider fra aktiverne. Vi skal 

dermed finde den bedst mulige vurdering af nettogælden i virksomheden. 
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Fra Toyota Motor Corporation Financial Summary 2009 anvender vi som tidligere nævnt balance tallene 

fra 31 marts 2009. De totale forpligtelser er opgjort til 18.461mia. yen. Da vi benytter nettogælden som 

input til modellerne, modregner vi likvider og lignende poster fra omsætningsaktiverne. Figuren 

nedenfor viser en grovskitse af Toyotas balance på skæringsdagen 

 

Fra balancen30 ses det, at Toyota har likvider for 2.444mia yen, som skal modregnes gælden. Desuden 

findes posten Time deposits, som vi også vælger at modregne. Dette skyldes, at Time deposits er en 

næsten risikofri pengeplacering, der max løber et år. Time deposits kan dermed opfattes som likvider, 

der er tilgængelige indenfor et år. Time deposits andrager per 31. marts 2009 til 45 mia. yen.  

 

Marketable securities er meget likvide værdipapirer med en løbetid på mindre end et år. Dermed kan 

denne post også med rimelighed modregnes i gælden. Posten kan i praksis være mere likvid end time 

deposits, da der typisk tillægges en dekort såfremt man indløser et time deposit før aftalt udløb.  

 

Toyota angiver på balancen tilgodehavender fra kunder korrigeret for risikobehæftede debitorer. 

Såfremt det vurderes, at Toyota har en pålidelig vurdering af sine kunders tilbagebetalings evne, kan 

denne post accepteres direkte som tilgodehavender, der tilflyder virksomheden inden for det næste år. 

Vi vurderer, at en virksomhed med en lang historik må have en god basis for at vurdere størrelsen af de 

forventede tab og fratrækker dermed posten Trade accounts and notes receivable. De finansielle 

tilgodehavender vurderer vi også, at man børe modregne. De finansielle tilgodehavender vedrører 

primært indkomster fra diverse værdipapirer og finansielle kontrakter. 

 

                                                           
30 bilag 3 
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De resterende poster under Toyotas omsætningsaktiver modregner vi ikke i gælden. Andre 

tilgodehavender modregner vi ikke, idet vi ikke har en klar specifikation af posten. Vi har således ingen 

mulighed for at vurdere, hvilken type af tilgodehavender posten involverer. Lagrene har formentlig ikke 

en likviditet, der berettiger dem til at blive modregnet i gælden. I tilfælde af financial distress vurderes 

det, at lagrene således ikke vil kunne omsættes tilstrækkeligt hurtigt og på en gang.  

Et udskudt skatteaktiv er kun værdifuldt såfremt virksomheden kan generere en fremtidig omsætning, 

og dermed er dette heller ikke direkte omsætteligt til kontanter. Forudbetalte omkostninger kan 

selvfølgelig heller ikke regnes for likviditetsskabende og modregnes derfor heller ikke. 

 

Vores bestemmelse af nettogælden for Toyota bliver dermed 

Total Liabilities 18.461.300

Cash & cash equivalents -2.444.280

Marketable securities -495.326

Accounts & Notes receivable -1.392.749

Finance receivables -3.891.406

Net debt (mio. yen) 10.237.539

Toyotas gæld 31. marts 2009

 

 

For Renault får vi følgende nettogæld31 

Total Liabilities 44.415

Cash & Near Cash Items 2.058

Accounts & Notes Receivable 14.049

Current finacial assets 1.036

 Net Debt (mio. euro) 27.272

Renaults gæld 31. marts 2009

 

 

Renaults balance indeholder ikke eksakt de samme poster som Toyota, men vi har anvendt samme 

fremgangsmåde til bestemmelse af nettogælden. Renault korrigerer ikke for risikoen for dårlige betalere 

og vi har derfor valgt kun at anvende 70 pct. af accounts and notes receivable. Dette kan ses som et 

meget konservativt estimat, men i en periode med kraftig økonomisk tilbagegang anser vi risikoen for 

tab på debitorer som værende høj. 

 

                                                           
31 Bilag 4  
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Gælden, der anvendes til bestemmelse af aktivernes værdi, skal være opgjort til markedsværdi. Dette er 

en forudsætning, der er svær at opfylde. De korte forpligtelser kan forventes at have samme værdi som 

det nominelle beløb, idet udløb vil ske inden for et år. De lange forpligtelser kan opgøres efter 

forskellige principper. Eksempelvis kan børsnoterede obligationer opgøres til senest handlede kurs på 

skæringsdagen for regnskabet. Vi antager, at selskabernes opgørelse af deres forpligtelser, er i 

overensstemmelse med en værdi, der ligger tæt på markedsværdien.   

 

Værdien af egenkapitalen på regnskabets skæringsdag er en let observerbar variabel. Toyota og Renault 

er begge meget likvide aktier, og markedsværdierne kan derfor med stor rimelighed opfattes som et 

korrekt estimat af egenkapitalens værdi. 

 

Egenkapitalens værdi udregner vi ved aktiekursen ganget med antal udestående aktier. Aktiekursen for 

Toyota udgjorde pr. 31 marts 2009 3.120 yen og udstedte aktier udgjorde 3.447 mio. stk. Dermed var 

værdien af Toyotas Egenkapital 10.758 mia. yen. For Renaults vedkommende var kursen 15,56 euro og 

antallet af udstedte aktier udgjorde 285 mio. stk. Dermed var værdien af Renault egenkapital 4.336 mio. 

EUR. 

 

Off-Balance financing 

Et vigtigt aspekt i opgørelsen af den totale gæld er at sikre, at alle poster, der bør klassificeres som gæld, 

også figurer på balancen. Eksempelvis er det vigtigt at undersøge hvorvidt store operationelle leasing 

arrangementer er indgået uden at blive ført ind på balancen. Ifølge FASB (Financial Accounting 

Standards Board) skal alle finansielle leasing arrangementer bogføres på balancen i form af 

nutidsværdien af alle fremtidige leasing betalinger. Såfremt leasing arrangementet ikke opfylder 

kravene til finansiel leasing, kan det således klassificeres som operationel leasing og kan hermed 

udeholdes fra balancen. Balancen vil dermed ikke nødvendigvis give et retvisende billede af 

virksomhedens reelle forpligtelser, og man risikerer derfor at underestimere den samlede gæld.  

 

Pensionsforpligtelser er en anden post, der bør vurderes separat. Hvis virksomheden anvender 

ydelsesbaseret pensionsform, hvilket er tilfældet for de fleste udenlandske virksomheder, skal det 

sikres, at virksomhedens pensionsforpligtelser ikke er underfinansierede. Når virksomheder anvender 

ydelsesbaseret pensionsform, bærer de risikoen, der er forbundet med pensionsforpligtelserne til deres 
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medarbejdere i fremtiden. I tilfælde af at forpligtelserne overstiger aktiverne, er det selskabets ansvar at 

tilføre kapital til ordningen så forpligtelserne kan honoreres.  

 

Barrieren 

En fastsættelse af barrieren i Black-Cox modellen kan baseres på flere forskellige kriterier. Barrieren i 

Black-Cox fungerer som en form for recovery, og dermed kan man vælge at fastsætte barrierens værdi 

som den forventede recovery, man har til virksomhedens obligation. Dette kunne eksempelvis gøres ved 

at finde historiske recovery rates for den pågældende sektor eller eventuelt den pågældende rating.  

Alternativt kunne man anvende likvidationsmetoden såfremt man ønsker et specifikt estimat for den 

anvendte virksomheds recovery. Ved likvidationsmetoden optages alle aktiver til den forventede 

salgspris. Anvendelse af likvidationsmetoden vil være forbundet med et stort analytisk arbejde i form af 

værdiansættelse af samtlige aktiver til scrapværdi. Aktivværdierne opgjort i regnskabet vil som 

udgangspunkt ikke kunne anvendes, da disse under normale forhold er opgjort under forudsætning af 

”going concern”. For at anvende denne metode til bestemmelse af recovery vil det kræve en høj grad af 

branche indsigt, hvilket ikke kan forventes af alle brugere af kreditrisikomodeller. Dermed vil det udfra 

et generelt anvendelsesmæssigt synspunkt, være mere attraktivt at anvende en observeret recovery fra 

branche eller rating type. 

 

En anden tilgangsvinkel ville være at lade barrieren agere som en form for debt covenant for gælden. En 

mulighed kunne være at fastsætte barrieren som værende værdien af al kortfristet gæld samt halvdelen 

af den langfristede gæld. Dette ville kunne opfattes som en form for gearingsratio mellem aktiver og 

gæld, hvor covenanten sikrer, at gælden i virksomheden ikke overstiger en vis andel i forhold til 

aktiverne. En barriere bestemt ud fra ½ lang gæld plus den korte gæld anvendes eksempelvis i den 

teoretiske littratur32. Bestemmelsen af barrieren er af stor betydning for anvendelsen af modellen, idet 

en barriere langt fra aktivværdien vil give Black-Cox modellen de samme egenskaber som Merton 

modellen. Dette skyldes, at hvis barrieren ligger langt fra aktivværdien, vil en fallit inden udløb være 

meget usandsynlig. Mens en høj barriere vil øge fallitsandsynligheden. 

 

Det andet parameter, der skal bestemmes til barrieren er gamma. Gamma bestemmer som tidligere 

nævnt konveksiteten af barrieren. Barrieren bestemmes udfra formlen  

                                                           
32 Lando, 2004 
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))(exp()(1 tTCtC −−= γ  

 

hvor C angiver værdien af barrieren ved obligationens udløb. En passende værdi for gamma vil dermed 

være en værdi der sikrer en rimelig nutidsværdi af den ønskede recovery. Da man i Black-Cox modellen 

som minimum er sikret værdien af barrieren, vil et rimeligt estimat for gamma være den risikofrie rente. 

Idet C angiver den værdi, obligationsejerne med sikkerhed vil opnå ved udløb, vil det være rimeligt at 

bestemme nutidsværdien udfra den risikofrie rente. Ved anvendelse af gamma sikres tidsværdien af 

penge dermed også i modsætning til en flad barriere. 

 

Dividende  

I Black-Cox modellen inddrages muligheden for en kontinuerlig dividende udbetaling til egenkapital 

ejerne. Til bestemmelse af den fremtidige dividende skal det undersøges, hvorledes selskabernes 

dividende politik er sammensat. Toyotas ledelse skriver i årsrapporten for 200833, at strategien for 

dividende udbetalinger tidligere har været at sikre en stabil dividende udbetaling. Denne strategi vil fra 

2008 ændres til, at dividendeudbetalingen bestemmes på basis af årets indtjening. Toyota har i 2008 en 

payout ratio på 15,6 pct. og det er ledelsens forventning fremadrettet at øge den til 20 pct..  

 

Payout rationen er givet ved 

shareperEarnings

shareperdividendYearly
ratioPayout =  

Såfremt vi antager, at deres target for payout rationen er realistisk, vil vi kunne estimere den årlige 

dividende på basis af EPS estimater fra analytikere. EPS estimater kan typisk findes for et år ud i 

fremtiden og kan variere en del fra analytiker til analytiker. Et godt estimat kunne derfor være at finde 

en gennemsnitlig forventet EPS og udfra dette beregne den årlige dividende per aktie. Hvis man 

multiplicerer den årlig dividende per aktie med antal udestående aktier, vil man finde det samlede 

dividende beløb. Dette kan sættes i forhold til den samlede værdi af aktiverne, og dette forhold vil 

                                                           
33Renault, 2008 
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kunne anvendes som dividende i Black-Cox og Merton modellen. Hvis man skal anvende en dividende på 

en horisont udover et år, bør man anvende et beregnet gennemsnit for periodens dividende.  

Vi har fra Reuters fundet estimater på EPS for 2010 og 2011 på henholdvis -0,39 USD og 3,12 USD for 

Toyota. Idet EPS estimatet er i dollars, skal vi omregne det til yen. Dette gøres ved at anvende en 

gennemsnitlig kurs for året. Det kan have indflydelse på EPS men idet indtjeningen generelt også 

påvirkes af valutakursudsving vælger vi at anvende en gennemsnitlig kurs.  

Med en negativ EPS vil den 1-årige dividende blive sat til 0. Dette kan med rimelighed antages, da 

Toyotas dividende politik er baseret på indtjeningen der er generet i det pågældende år. 

For år 2 skal vi vurdere, hvor stor Toyotas payout ratio vil være. I årsrapporten 2008 skriver Toyota, at 

virksomheden fremadrettet gradvist vil øge payout rationen. Vi antager, at dette sker med hastighed på 

et halvt procentpoint per år. Derfor skal der for år 2 anvendes en payout ratio på 15,6 pct. + 1,5 pct. = 

17,1pct. Det giver os følgende estimat. 

( ) yenjpyusdusdshareperdividend 7,50/9512,3%1,17 =⋅⋅=  

Til estimation af dividende længere frem i tiden kan man vælge at opskrive EPS med en given vækstrate. 

Dette kan være udfra en forventning fra ledelsen om fremtidig vækst eller baseret på egne estimater. En 

konservativ tilgangsvinkel ville være at holde EPS uændret og udelukkende opskrive Payout ratioen. 

Vores estimat for dividenden i 2011 er en halvering af udbetalingen i forhold til 2009 og kan måske 

anses for at være noget pessimistisk, men i et forsøg på at anvende markedsdata samt ledelsens 

guidance vil dette være det bedste bud.  

Idet dividenden i Black-Cox modellen skal måles imod værdien af aktiverne, beregner vi den samlede 

værdi af dividenden til  

yenmiayenshareshareperdividenddividend 175477.37,50 =⋅=⋅=  

Måles værdien af dividenden d i forhold til værdien af aktiverne får man  

%6,0
063.29

175 ===
Assets

payoutdividend
d  

Metoden, vi anvender til dividende bestemmelse, har svagheder i form af usikkerhed hidrørende fra den 

fremtidige payout ratio og EPS estimat. Vi mener dog, at dette er et bedre bud end blot at opskrive den 
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seneste dividende med en given faktor eller at holde dividenden fast. Dette skyldes, at vi med denne 

metode i bredest mulig omfang forsøger at anvende den information, som er tilgængelig i markedet. 

For Renaults vedkommende har det ikke været muligt at finde en konkret målsætning for deres payout 

ratio eller dividende politik generelt. Ledelsen i Renault har i seneste årsrapport fremsat forslag om, at 

der ikke udbetales dividende for året 2008. Vi vælger at fastsætte Reanaults dividende til 0 pct., da vi 

ikke har basis for at give et godt etimat på den fremtidige dividende. Vi vurderer, at branchen som 

helhed er i en nedgangsperiode ligesom den samlede økonomi og at der derfor ikke vil være grundlag 

for væsentlige dividender i de følgende år. 

 

Hull-White modellen 

Hull-White modellen er knap så input krævende set i forhold til de strukturelle modeller. 

Model input er 

• Kreditobligations priser 

• Recovery rates 

• Benchmark rentekurve 

 

Kredit obligationer 

Til implementering af Hull-White modellen skal der benyttes kreditobligationer udstedt af den 

virksomhed, som CDS’en er skrevet på. Disse anvendes til at udlede de risikoneutrale 

fallitsandsynligheder. Da fallitsandsynlighederne udledes successivt, skal der som minimum være et vist 

antal obligationer, hvoraf obligationen med længst løbetid som minimum modsvarer løbetiden på CDS 

kontrakten. I vores udvælgelse af obligationer har vi opstillet nogle krav for at sikre, at obligationerne 

kan benyttes fra en teoretisk synsvinkel. 

• Obligationerne skal være fastforrentede kuponobligationer 

• Obligationerne skal være udstedt i samme valuta 

• Obligationerne har ens rating 

• Obligationerne har tilgængelige kurser på Datastream 

• Obligationerne indeholder ikke optioner 

• Løbetid for længste obligationer minimum 5 år. 
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CDS’erne på Toyota er denomineret i yen, men vi vælger at benytte obligationer udstedt i USD. Dette 

gør vi som følge af, at der er flest tilgængelige obligationer i USD. Det betyder, at vi udleder de 

risikoneutrale fallitsandsynligheder i USD. I teorien burde dette ikke være et problem, da vi antager, at 

det amerikanske og japanske marked har en entydig forventning til Toyotas fallitsandsynlighed. I de 

tilfælde, hvor der har været flere udstedelser med næsten sammen udløb, har vi udvalgt de serier, hvori 

den udstedte mængde har været størst. Dette har vi gjort udfra en forventning om, at de største serier 

også har den højeste likviditet. 

Renaults CDS’er er denomineret i Euro, derfor har vi udvalgt obligationsserier udstedt i Euro. Derudover 

anvendes de samme kriterier, som der er benyttet for Toyota.  

 

Recovery rates 

Som tidligere nævnt er den forventede recovery rate den eneste variabel i Hull-White modellen, som 

ikke er direkte observerbar i markedet. Traditionelt set har markedsstandarden for recovery rates på 

CDS’er været 40 pct. Dog har fallitterne, vi har observeret i 2008, primært blandt de finansielle 

virksomheder vist, at denne recovery rate har været for højt et estimat. I det indledende afsnit viste vi 

en oversigt over observerede recovery rates i perioden 1982-2008. Det må forventes, at recovery raten 

kan variere kraftigt fra branche til branche, og at virksomheder med en høj andel af materielle aktiver 

kan opnå en højere recovery end virksomheder med mange immaterielle aktiver. 

Standard & Poors vurderer Renaults recovery til at ligge et sted mellem 50 pct. og 70 pct., og antager 

man, at Toyota og Renault er to virksomheder med stort set samme karakteristika, kan dette estimat 

anvendes for begge virksomheder.34  

Market standard Historisk oberverede

Toyota 40,00% 85,55%

Renault 40,00% 41,12%

Recovery rates

 

Benchmark rentekurve 

Som i de strukturelle modeller vælger vi at benytte Bloombergs nulkupon statsrentekurve som 

reference kurve. For Toyota benytter vi den amerikanske statskurve til at prisfastsætte de til 

kreditobligationerne tilsvarende risikofrie obligationer. Denne metode baseres på antagelsen om at 

                                                           
34Standard & Poor’s, 2009a 
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fallitrisikoen er ens i Japan og USA for Toyota. Nedenfor ses nulkupon-rentekurverne for europæiske og 

amerikanske statsobligationer per 31. marts 2009. 
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De to kurver har næsten identiske forløb. Dog er den europæiske kurve parallel forskudt opad, set 

relativt til den amerikanske.  
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Beregning af CDS spreads 

I beregningerne af de teoretiske kreditspænd vil vi først forsøge at anvende de input parametre, vi 

mener er det bedste bud vurderet udfra en kvalitativ vurdering. Vi vurderer efterfølgende kvaliteten af 

resultatet og undersøger hvorvidt korrektioner af nogle input vil kunne forbedre de beregnede spreads. 

Vi vil samtidig undersøge hvorvidt modellernes kvalitet påvirkes af hvilken rating virksomheden har.   

 

Toyota 

I ovenstående afsnit har vi gennemgået og diskuteret, hvordan vi i praksis bestemmer input til 

modellerne. Den overordnede konklusion på bestemmelse af variablene for Toyota kan ses i 

nedenstående figur. Kolonnerne nedre og øvre angiver hhv. nedre og øvre grænser på de variable, hvori 

input ikke er entydigt bestemt. 

Bedste bud Nedre Øvre

Kapital struktur

Dividende 0,60% 0,60% 0,60%

Gæld JPY 10.237.539,00 JPY 10.237.539,00 JPY 18.461.300,00

Egenkapital JPY 10.757.741,28 JPY 10.757.741,28 JPY 10.757.741,28

Aktiver JPY 20.995.280,28 JPY 20.995.280,28 JPY 29.219.041,28

Fallit barriere

Barriere, starts niveau JPY 6.821.737,00 JPY 6.821.737,00 JPY 14.525.296,00

Gamma 0,80% 0,80% 0,80%

Stokastisk proces

Renten* 0,80% 0,80% 0,80%

Aktie volatilitet 32,00% 17,26% 36,96%

*5 års, statsrenter

Toyota 31. marts 2009 (mio. yen)

 

Initialt tager vi udgangspunkt i virksomhedens nettogæld som hovedstolen på udestående gæld. 

Samtidig danner gælden basis for aktivernes samlede værdi samt bestemmelsen af barrieren. Til 

barrieren anvender vi gælden fratrukket halvdelen af værdien af forpligtelserne med lang løbetid. Til 

bestemmelse af aktivvolatiliteten benytter vi den implicitte volatilitet fra aktie markedet. 

Førend vi kan beregne data i de strukturelle modeller, skal vi konvertere aktie volatiliten til aktiv- 

volatilitet. Til dette formål benytter vi metoden beskrevet i det foregående afsnit om aktivvolatilitet.  
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Normeres gælden og egenkapitalen i forhold til aktiverne fås ligningssystemet 
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Ligningssystemet løses ved hjælp af Excel solveren ved at minimere forskellen mellem Ct og den 

observerede aktiekurs og forskellen med den i ligningen bestemte aktievolatilitet og den observerede. 

Løsningen bliver en aktivvolatilitet på 

%41,16=Vσ

 Som nævnt i foregående afsnit svarer denne volatilitet stort set til virksomhedens aktie andel ganget 

med aktiernes volatilitet. Dette virker umiddelbart som en lav aktivvolatilitet, og i bestemmelsen 

ignoreres effekten af gældens volatilitet. Dette medfører, at aktivernes volatilitet muligvis 

underestimeres da gælden, specielt den lang fristede, må forventes at have en vis volatilitet. 

 

På baggrund af de estimerede variable kan vi nu beregne det teoretiske CDS spreads for Toyota i Merton 

og Black-Cox modellen. Grafen nedenfor viser modellernes resultat baseret på vores estimerede 

værdier. 
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Graferne er konstrueret fra følgende input: Aktiver 20.995 mia. yen, Gæld 10.237 mia. yen, dividende 

0,6 pct. per år, barriere 6.821 mia. yen, gamma 0,8 pct., rente 0,8 pct. og aktivvolatilitet 16,4 pct.. 

Black-Cox modellen giver et marginalt højere spread end Merton modellen. Dette skyldes, at der i Black-

Cox modellen anvendes en kontinuert dividende udbetaling til aktieejerne. Dividenden modregnes i 

driften i aktivprocessen, og Black-Cox modellens aktivproces opnår derved en lavere drift end i Merton.  

Ses der bort fra denne udbetaling, er spreadet i Black-Cox og Merton modellen ens. Dette er en 
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konsekvens af, at der i Black-Cox modellen anvendes en barriere svarende til en recovery rate på 6735 

pct. Med en recovery på det niveau samt en relativ lav volatilitet vil resultaterne for Merton og Black-

Cox være næsten identiske. Dette skyldes rent modelteknisk, at barrieren er placeret så langt fra 

initialværdien af aktiverne, at værdien af en udbetaling på barrieren beregnes til 0. Dermed bliver Black-

Cox værdien identisk med Merton. Betragtes modellernes spread i forhold til det observerede spread, er 

det tydeligt, at modellerne med de valgte parametre underestimerer CDS spreadet. Modellernes 

beregnede spreads opfatter gælden i Toyota som stort set risikofri, idet begge modeller i 5 års punktet 

kun tillægger en risikopræmie på 7,5-8 basispunkter. Dette er i stærk kontrast til CDS markedet, der den 

31. marts 2009 tillagde Toyotas gæld en risikopræmie på ca. 220 basispunkter. Den store forskel i 

beregnede og observerede spreads kan skyldes, at den anvendte volatilitet for dagen har været for lav. 

Markedet havde på den pågældende dato en ekstrem høj forventning til aktivvolatiliteten vurderet ud 

fra de observerede spreads, hvilket ikke afspejler sig i den anvendte volatilitet i modellen. Dette er en 

god illustration af den kritiske betydning, et korrekt volatilitets estimat har. 

Idet vores intuitive estimat på input til modellerne har vist sig ikke at give et godt estimat af spreadet, vil 

vi forsøge at estimere de værdier der fitter det observerede spread bedst. Vi fandt i gennemgangen af 

modellernes input nogle intervaller, som variablene kunne ligge indenfor. Disse intervaller anvender vi 

som grænser i vores søgning efter et best fit. Intervallet for gælden er afgrænset nedadtil af 

nettogælden og opadtil af bruttogælden. Intervallet for aktievolatiliteten er bestemt nedadtil af den 

implicitte volatilitet og opad til af 1.000 dages historisk volatilitet.      

Aktivvolatiliteten og virksomhedens gældsniveau er de input parametre, som har den største betydning 

for det teoretiske spread. Samtidig var det disse variable, vi havde de bredeste intervaller for. Grafen36 

nedenfor er en analyse af, hvordan spreadet opfører sig ved forskellige niveauer for gælden og aktiv- 

volatiliteten. Alle øvrige variable i modellen holdes uændrede. Vi tager udgangspunkt i en gæld med 5-

års løbetid. Det observerede spread per 31. marts 2009 er 219 basispunkter. 

                                                           
35 Svarende til barrierens andel af den samlede gæld 

36 Vi arbejder videre med Black-Cox modellen, da denne og Merton modellens resultater er stærk korreleret. 
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Ovenstående graf viser det teoretiske spreads følsomhed overfor ændringer i aktivvolatiliteten samt 

gæld andelen ved en barriere svarende til værdien af den korte gæld plus halvdelen af den lange gæld.  

Der findes to gæld-volatilitets kombinationer på grafen ovenfor, som svarer til den observerede værdi af 

CDS spreadet. Kombinationerne er (volatilitet 34,6 pct., gæld 54,3 pct.) og (volatilitet 34,6 pct., gæld 

56,1 pct.) som giver et spread på henholdsvis 217 samt 222. Det skal bemærkes, at gælden er opgjort i 

procent af aktiverne. Fælles for punkterne er, at de begge er en kombination af en gældsandel der ligger 

midt imellem nettogæld og bruttogæld samt en aktivvolatilitet, der er væsentlig højere end vores første 

estimat. 
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Vi har gentaget samme følsomhedsanalyse som ovenfor med den ene ændring, at barrieren defineres 

ved en recovery på 75 pct. af gældens værdi. Vi har valgt at anvende en recovery på 75 pct. som følge af 

S&P’s vurdering af Renaults recovery. Vi vælger at antage, at den samme forventning kan anvendes for 

Toyota, idet selskaberne tilhører samme branche og det må forventes, at de i høj grad har samme type 
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af materielle aktiver. I dette tilfælde opnås kun én gæld-volatilitets kombination, der fitter det 

observerede spread. Kombinationen er givet ved (volatilitet 37 pct., gæld 54,3 pct.) som giver et 

teoretisk spread på 221 bps. En ændring af barrieren ændrer således næsten ikke på de fittede værdier, 

og vi ser samme tendens med at modellen fitter en væsentlig højere volatilitet samt en gældsandel, der 

ligger imellem brutto og netto gælden.  

Forskellen på de to barriere, vi har anvendt, illustreres bedst ved en graf over de implicitte fallit 

sandsynligheder.  
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Med udgangspunkt i det mest ekstreme punkt på graferne, hvor der er maksimal volatilitet samt 

gældsandel, ses det, at barrieren med værdien svarende til halv lang gæld plus den korte gæld har en 

højere fallit sandsynlighed end barrieren som svarer til 75 pct. recovery. Sammenlignes det samme 

punkt i graferne for spreadene, ses det, at barrieren svarende til 75 pct. recovery har et højere spread 

på trods af en lavere default sandsynlighed. Dette skyldes, at der ved barrieren fastsat ved kort gæld og 

halv lang gæld opstår en dynamik i barrieren, der gør, at den øges når gældsandelen øges. Dermed 

bliver fallitsandsynligheden højere, men samtidig forøges recovery procenten også. Det er derfor vigtigt 

at være opmærksom på, at recovery raten gradvist øges i barrieren fastsat ved halv lang gæld og kort 

gæld.  

 

Renault 

For at teste om modellernes præcision påvirkes af virksomhedens rating, foretager vi en tilsvarende 

analyse af Renault. Som tidligere nævnt adskiller de to bil producenter sig på to centrale områder set i 

relation til bestemmelse af kreditspænd. Toyota er rated Aa af Moodys, hvilket svarer til ratingen på 

Japan, hvorimod Renault har en rating på Bb, som er under investment grade. En anden faktor, som 
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spiller ind og som selvfølgelig også influerer på ratingen, er gældsandelen i de to virksomheder. Toyota 

har en lige fordeling af egenkapital og fremkapital, mens Renault har en overvægt af fremmed 

finansiering. De to nævnte punkter taler for et højere observeret og teoretisk kreditspænd for Renault. 

Ligesom for Toyota kan vi på baggrund af Renaults regnskab komme med et bud på intervaller for input 

variable til modellen. 

Bedste bud Nedre Øvre

Kapital struktur

Dividende 0,00% 0,00% 0,00%

Gæld** EUR 27.272.000,00 EUR 27.272.000,00 EUR 44.415.000,00

Egenkapital EUR 4.336.200,00 EUR 4.336.200,00 EUR 4.336.200,00

Aktiver EUR 31.608.200,00 EUR 31.608.200,00 EUR 48.751.200,00

Fallit barriere

Barriere, starts niveau EUR 23.274.000,00 EUR 20.454.000,00 EUR 40.417.000,00

Gamma 2,35% 2,35% 2,35%

Stokastisk proces

Renten* 2,35% 2,35% 2,35%

Aktie volatilitet 46,91% 46,91% 83,12%

*5 års, statsrenter

** Gælden er bestemt udfra regnskabsdata per 31. dec 2008

Renault 31. marts 2009 (mio. euro)

 

På baggrund af regnskabsdata og aktievolatiliteten kan vi bestemme aktivvolatiliteten udfra samme 

metode som for Toyota. Vi opnår følgende estimat for aktivvolatiliteten i Renault %09,12=Vσ . 
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De teoretiske spreads for Renault beregnes for lavt set i forhold til de observerede spreads. Således er 

der i dette tilfælde ingen forskel i modellernes kvalitet, vurderet ud fra virksomhedernes rating. Vi kan 

konstatere en kraftig underestimation af spreadene, uanset om virksomheden der regnes på, er højt 

eller lavt rated. Dog svarer det teoretiske spread på Renault ikke til en risikofri obligation som i Toyotas 

tilfælde. Dermed fanger modellerne den øgede risiko, som Renaults gæld bærer. 
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Som for Toyota laver vi en analyse af input på aktivvolatilitet og gældsandelen for Reanult for at 

undersøge, om vi kan vi kan finde nogle værdier indenfor vores intervaller, der vil fitte det observerede 

spread bedre.  

Der tages igen udgangspunkt i en barriere, svarende til værdien af den korte gæld plus halvdelen af den 

lange gæld. 
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Det observerede markeds spread for Renault er 425 bps. per 31. marts 2009. 

Vi observerer samme tendens for Renault som for Toyota. Gældsandelen og aktivvolatiliteten skal være 

relativt høje, før det teoretiske spread er på samme niveau som det observerede. I tilfældet med en 

barriere sammensat af den korte gæld plus halvdelen af den lange gæld, kan det teoretiske spread slet 

ikke opnå det observerede spread. Årsagen til dette er, at barrieren bliver så høj, at den implicitte 

recovery, der ligger i barrieren, sikrer at risikoen aldrig bliver så stor, at spreadet kan nå ud i det niveau. 

Det er værd at bemærke, at spreadet er faldende i en stigende gældsandel. Dette skyldes, at 

sandsynligheden for førtidig betaling i form af fallit, når barrieren rammes, forøges når gælden vokser. 

Vi ændrer derfor barrieren til at udgøre 75 pct. af gældens værdi for at teste om barrierens niveau har 

indflydelse på de implicitte værdier af aktivvolatiliteten og gældsandelen. 
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Med en barriere på 75 pct. opnår vi en best fit kombination, der rammer det observerede spread. 

Kombinationen er (gældsandel 87,7 pct., aktivvolatilitet 47 pct.). Dermed har vi nøjagtigt samme 

mønster som for Toyota. Aktivvolatiliteten skal være betydelig højere end vores første estimat, og 

gælden skal ligge lige mellem brutto og nettogæld.  
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Parameter diskussion 

Konklusionen på analysen af forskellen mellem det teoretiske og observerede CDS spread blev, at 

gældsandelen og aktivvolatiliteterne skulle være væsentligt højere end vores oprindelige estimater. I 

nedenstående tabel ses nogle af de gælds – volatilitets kombinationer, som medførte et korrekt 

teoretisk CDS spread. 
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Barriere valg Gældsandel Volatilitet

Toyota Kort + ½lang 56,1% 34,6%

Kort + ½lang 54,3% 34,6%

75 pct 54,3% 37,0%

Renault 75 pct 87,7% 47,0%

Implicitte input

 

Vi beskrev i beregningerne af de implicitte aktivvolatiliteter og gældsandele, at gælden som modsvarer 

de implicit fundne gældsandele, svarer til et niveau, der ligger midt i mellem brutto- og nettogæld. Den 

implicitte aktivvolatilitet er også væsentligt højere end vores oprindelige estimat. Derfor tester vi 

hvorvidt vi kan anvende en af de andre metoder, beskrevet i starten af afsnittet, til bestemmelse af 

aktivvolatiliteten. Aktivvolatiliteten estimeret ved brug af den i afsnittet beskrevede opdaterings 

algoritme ses i tabellen nedenfor. 

Toyo ta Re nau lt

1 år 30,77% 21,84%

2 år 26,62% 21,64%

3 år 23,91% 19,16%

4 år 21,85% 17,52%

5 år 20,64% 16,34%

Est. af aktiv vo l

op date rin gs algoritm e

 

I tabellen ses aktivernes volatilitet beregnet for de ”historiske” aktiv værdier over en 1 til 5 års periode. 

Denne metode giver højere aktivvolatiliteter end vores oprindelige estimat. Dog er disse under vores 

implicitte værdier. Dermed skal vi finde et alternativt estimat for aktivvolatiliteten. Sammenlignes de 

implicitte værdier med 1.000 dages historisk aktievolatilitet ses det, at disse stemmer overens. Dermed 

skal vi anvende aktie volatiliten, som aktivvolatilitet, før modellerne fitter det observerede spread.  
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Ved anvendelse af Hull-White modellen har vi beregnet de teoretiske spreads for Toyota og Renault på 

en 1-5 -årig horisont. Vi har benyttet obligationspriser pr. 31. marts 2009 samt en recovery rate på 40 

pct. som er markedsstandarden til beregning af CDS spreads. Hull-White modellerne har for begge 

virksomheders vedkommende et dåligt fit.37 På den 2 årige horisont rammer Hull-White Toyotas spread 

rimeligt nøjagtig, men fra det tredje år og frem observeres der en kraftig overestimation. Det samme er 

tilfældet for Renault, hvor det teoretiske og observerede spread også ligger langt fra hinanden. Kurven 

for Renaults observerede spread har et specielt forløb, idet spreadet er faldende over tid. Intuitivt er 

dette svært at forklare, da risikoen på den lange gæld må være højere end for den korte gæld. Dette 

fremgår også af de implicitte fallitsandsynligheder, vi har beregnet fra Hull-White modellen.   
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Opsamling 

I vores test af modellerne på en enkelt skæringsdato har vi fundet, at ingen af modellernes teoretiske 

spreads ligger tæt på de observerede spreads. I de strukturelle modeller blev spreadene voldsomt 

underestimeret og vi fandt, at det skyldtes en for lav aktivvolatilitet. Da de beregnede spreads lå meget 

langt fra de observerede spreads, søgte vi at finde en kombination af gældsandel og aktivvolatilitet, der 

ville give os det observerede spread. Vi fandt, for både Toyota og Renault, at en aktivvolatilitet svarende 

til aktievolatiliteten beregnet på baggrund af 1.000 dages historik og en gæld svarende halvdelen af 

bruttogælden og halvdelen af nettogælden, gav et spread svarende til det observerede. Vi kunne 

konstatere, at valget af barrieren influerer på størrelsen af spreadet. Vi fandt således, at i Renaults 

                                                           
37 Vi har testet modellerne med en recovery rate på 70 pct. Dette øger ikke modellernes forklaringsgrad, og er 

derfor udeladt. 
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tilfælde kunne Black-Cox modellen ikke opnå det observerede spread, da barrierens niveau var for højt. 

Dette blev korrigeret ved en lavere barriere. 

Overordnet set er anvendelsen af de strukturelle modeller vanskelig, da det stiller store krav til 

specifikation af data. Det er i mange tilfælde vanskeligt at estimere de korrekte input, og usikkerheden 

omkring værdien af volatiliteten og virksomhedens aktiver er stor, samtidig med at modellen er meget 

følsom overfor netop disse input. Anvendelsen af Black-Cox modellen sætter dermed store krav til 

brugeren vedrørende estimation af data. Desuden har vi gjort en kritisk antagelse om, at 

markedsværdien af virksomhedens gæld svarer til gældens hovedstol. Dette er ikke i overensstemmelse 

med den virkelige verden, men simplificeringen gør, at de strukturelle modeller kan anvendes i praksis. 

I modsætning hertil har vi Hull-White modellen, som er mere brugervenlig, idet eneste krævede input er 

obligationspriser samt en forventning til recoveryraten. Vi fandt at Hull-White modellen overestimerede 

de observerede spreads på næsten alle tidshorisonter ved brug af markeds antagelser for recovery 

raten. Det kritiske ved anvendelsen af Hull-White er at finde obligationspriser, der er så likvide, at 

spreadet mellem bud og udbud ikke er alt for stort. Dette kan være vanskeligt i praksis, da mange serier 

af virksomhedsobligationer er forholdsvis illikvide.  

Til ovenstående skal bemærkes, at 31. marts 2009 muligvis er en dårlig dato at kalibrere modellerne 

udfra pga. ”panik” på markederne på daværende tidspunkt og deraf tilsidesættelse af de normale 

markedskonventioner. Dog burde en robust model kunne kalibreres til ekstreme perioder. Specielt de 

strukturelle modeller, som bygger på historik, vil lide under ekstreme situationer, da modellerne ikke er 

hurtige nok til at indstille sig på nye markedsforhold. Yderligere viser mange undersøgelser, at CDS 

markedet er mere likvidt end obligationsmarkedet, og at CDS markedet er en mere troværdig kilde i 

vurderingen af kreditkvalitet end det tilsvarende kreditobligationsmarked. Derfor kan det virke 

paradoksalt, at modeller, som Hull-White prøver at benytte information fra et sekundært marked 

(kreditobligationerne) til at prisfastsætte derivativer på et marked som er langt mere likvidt. Dette skal 

selvfølgelig også ses som et resultat af, at da modellen blev konstrueret var CDS markedet nyt og 

likviditeten betydelig mindre. 
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Tidsserie 
I dette afsnit vil vi teste modellernes evne til at estimere de observerede markeds spreads over en 

længere tidshorisont. I foregående afsnit illustrerede vi de problemstillinger, som opstår når modellerne 

skal anvendes i praksis. I det følgende vil vi anvende konklusionerne fra forrige afsnit. Vi vil teste fire 

forskellige metoder til at beregne det teoretiske spread over en længere tidshorisont. Black-Cox 

modellen tester vi ved anvendelse af såvel best fit variablene såvel som vores bedste intuitive bud. 

Merton modellen testes kun med best fit input. Dette skyldes, at vi primært ønsker at sammenligne den 

med Black-Cox. Sidste bud på det teoretiske spread vil blive beregnet ved Hull-White modellen.  

I forrige afsnit fandt vi, at den optimale strukturering af input variable per 31. marts 2009 for Black-Cox 

modellen var at anvende 1.000 dages historisk aktievolatilitet som substitut for aktivvolatiliteten. 

Gælden skulle, for at have det bedste fit, antage en værdi der lå midt imellem værdien af brutto- og 

nettogælden. Vi kunne konstatere, at de to valg af barriere ikke ændrede voldsomt på de teoretiske 

spreads for Toyota. For Renault skulle 75 pct. af gældens hovedstol anvendes som barriere. I afsnittet vil 

Black-Cox best fit henvise til Black-Cox modellen, beregnet ved de netop beskrevne input parametre. 

Black-Cox’s bedste bud vil henvise til Black-Cox modellen beregnet med input variable, som beskrevet i 

forrige afsnit. Dvs. anvendelse af nettogæld, aktivvolatilitet beregnet ved Itô metoden og barrieren 

svarende til al kort plus halv lang gæld. 

I Hull-White modellen anvendes daglige markedspriser fra virksomhedernes obligationer samt en 

recovery på 40 pct., som er markedsstandarden ved prisfastsættelse af CDS’er. Vi fandt i forrige afsnit, 

at spreadet i Hull-White modellen var insensitivt overfor ændringer i den forventede recoveryrate. 

Valg af periode 

Da begge modeltyper kræver en del data bearbejdning, udvælger vi to perioder for at teste hvorvidt der 

er forskel i modellernes evne til at fitte de observerede spreads under forskellige markedsforhold. I 

testene tager vi udgangspunkt i en CDS med 5-års løbetid, da denne anses som værende den mest 

likvide. 
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Vi anvender de første tre kvartaler af 2007 som vores første periode. Denne periode skal teste hvordan 

modellerne fitter de observerede markeds spreads under rolige markedsforhold. Den anden periode 

løber fra fjerde kvartal 2008 til andet kvartal 2009. Denne periode skal illustrere og teste, hvordan 

modellerne fanger store markedsudsving. 

Data udvælgelse 

I foregående afsnit beskrev vi hvilke data, der skulle anvendes som input til modellerne. I dette afsnit 

giver vi en kort redegørelse for hvordan vi har udvalgt og beregnet data til tidsserierne. 

I de strukturelle modeller har vi taget udgangspunkt i virksomhedernes financial statements fra 

Bloomberg. Da disse kun er tilgængelige på halvårssigt, har vi anvendt en konstant markedsværdi af 

gælden et halvt år ad gangen. Til bestemmelse af værdien af egenkapitalen har vi anvendt de aktuelle 

aktiekurser og antallet af udstedte aktier. Volatiliteten estimeres løbende over de seneste 1.000 

handelsdage. 

Til Hull-White modellen har vi så vidt muligt udvalgt fem obligationer, svarende til CDS kontrakter med 

løbetider fra 1 til 5 år. På enkelte datoer har det ikke været muligt at finde obligationer med tilstrækkelig 

lang løbetid, derfor har vi forlænget løbetiden på den obligation med den længste løbetid. Dette har vi 

gjort ved at oprette en fiktiv obligation med løbetid på 5 år og øvrige karakteristika, svarende til den 

originale obligation med længste løbetid. 

Første periode 

Den første periode strækker sig fra 1. januar 2007 til 28. september 2007. Formålet med denne periode 

er at teste, hvordan modellerne rammer det observerede markeds spread i en periode, hvor de 

absolutte ændringer i spreadet er små. 
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Det observerede spread for Toyota befinder sig i hele perioden på et niveau mellem 6 og 10 

basispunkter. Hull-White overestimerer i hele perioden spreadet, og der observeres desuden store 

udsving i det beregnede spread. Dette skyldes, at obligationspriserne, der anvendes i Hull-White, 

angiver en for høj fallit sandsynlighed, og dermed overestimeres spreadet. En kilde til dette problem kan 

skyldes illikviditet, som er udbredt i mange udstedelser blandt virksomhedsobligationer. Black-Cox 

modellens teoretiske spreads ligger ved begge valg af input parametre betydeligt tættere på det 

obseverede spread end Hull-White modellen. Merton modellens spread er ikke synligt på grafen, hvilket 

skyldes, at spreadet i modellen replikerer Black-Cox best fit. Toyota er dermed et af de scenarier, hvor 

Merton og Black-Cox modellen er ens, som følge af den lave barriere. Nedenstående tabel viser 

korrelationerne mellem modellerne og det observerede spread.  

Model Korrelation

Hull-White 0,38

Merton (Best-Fit) 0,56

Black-Cox (Bedste Bud) 0,44

Black-Cox (Best-Fit) 0,56

Toyota periode 1

 

Ingen af modellerne er perfekt korreleret med det observerede spread. De strukturelle modeller baseret 

på best fit har den højeste korrelation på 0,56 i perioden. 

For Renaults tilfælde ligger Black-Cox modellen, baseret på bedste bud, væsentlig under det 

observerede spread. Det teoretiske spread fra Black-Cox bedste bud indikerer, at Renaults gæld er stort 

set risikofri. Black-Cox best fit, Merton modellen samt Hull-White modellen overestimerer alle spreadet 

på Renault. Måler vi på korrelationerne imellem modellerne og spreadet fås følgende værdier 
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Model Korrelation

Hull-White 0,81

Merton (Best-Fit) 0,09

Black-Cox (Bedste Bud) 0,87

Black-Cox (Best-Fit) 0,1

Renault periode 1

 

For Renault er korrelationen mellem Hull-White modellen og det observerede spread høj. Hull-White 

modellen fanger således udviklingen i det teoretiske spread godt, men har et niveau der er for højt. 

Korrelationen mellem de strukturelle modeller, beregnet med best fit input, og det observerede spread 

er meget lav med en værdi på kun 0,10, hvilket svarer til, at modellen og det observerede spread 

bevæger sig næsten fuldstændig uafhængigt af hinanden. Black-Cox modellen baseret på bedste bud 

giver den højeste korrelation. Dette er en konsekvens af, at spreadet i Black-Cox modellen bedste bud, 

ligesom det observerede spread for Renault, er stortset konstant over perioden. Niveaumæssigt er 

Black-Cox bedste bud dog ikke i nærheden af det observerede.   

Nedenstående søjlediagrammer plotter differencen mellem det observerede og de beregnede spreads. 

Søjlerne angiver hvor høj en frekvens de angivne differencer optræder med. Såfremt der eksisterede et 

godt fit til de observerede spreads, ville vi forvente en fordeling, der lignede normalfordelingen omkring 

differencen 0.   
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I Toyotas tilfælde var Hull-White modellen meget langt fra det observerede spread, hvilket også fremgår 

tydeligt af søjlediagrammet, hvor stort set alle observationerne ligger mere end 100 bps. fra det 

observerede spread. Black-Cox og Merton modellerne, anvendt med begge typer af input, leverer 

residualer målt i forhold til det observerede spread, der ligger relativt tæt ved 0. Rent niveaumæssigt 

finder såvel Black-Cox som Merton således et passende niveau. Dette skyldes, at Toyotas gæld i den 

observerede periode var næsten risikofri, hvilket både Merton og Black-Cox modellen også beregnede 

den til at være. 
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Renaults spread blev korrelationsmæssigt tracket bedst af Hull-White modellen og Black-Cox bedste 

bud. Residualerne fra det observerede spread fordeler sig for disse to modeller på hver sin side af 0, 

hvor Hull-White modellen overestimerer spreadet, og Black-Cox bedst bud underestimerer spredet. 

Med best fit som input fordeler Black-Cox og Mertons residualer sig bredt over intervallerne, men disse 

2 modeller havde også meget lav korrelation med det observerede spread. 

Konklusionen for målingen af den flade periode er blandet. Generelt set blev spreadet overestimeret i 

Hull-White modellen. I virksomheden med høj gearing, Renault, var forklaringsgraden ved Hull-white 

modellen høj, og markant højere end forklaringsgraden for den lavt gearede virksomhed, Toyota. 

Spreadet blev dog overestimeret i begge typer af virksomheder. Resultaterne fra Black-Cox modellen var 

ligeledes blandede. I Toyotas tilfælde var best fit versionen lidt bedre korreleret med det observerede 

spread end bedste bud. I Renaults tilfælde var der derimod en meget lav korrelation mellem best fit og 
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det observerede spread. Her havde bedste bud en pæn korrelation, men havde et væsentligt lavere 

niveau end det observerede spread. 

Vi kan konkludere, at ingen af modellerne er i stand til konsistent at ramme både en høj korrelation og 

det rette niveau for spreadet samtidig. Valget af input til Black-Cox giver heller ikke noget entydigt svar 

på, hvilken metode der er bedst. Dog var det teoretiske spread for bedste bud versionen for lavt i begge 

virksomheder omkring 0 bps. 

Anden periode 

Den anden periode strækker sig fra 1. oktober 2008 til 30. juni 2009. Formålet med denne periode er at 

teste, hvordan modellerne rammer det observerede markeds spread i en periode hvor de daglige 

absolutte ændringer i spreadet er store. 
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I perioden med voldsomme markedsudsving afviger alle de beregnede spreads fra hinanden. I denne 

periode kan vi således også observere en forskel mellem Black-Cox og Merton modellen.  

Korrelationerne mellem modellerne og det observerede spread er angivet i tabellerne nedenfor. 

Model Korrelation

Hull-White 0,66

Merton (Best-Fit) 0,52

Black-Cox (Bedste Bud) -0,16

Black-Cox (Best-Fit) 0,55

Toyota periode 2

Model Korrelation

Hull-White 0,55

Merton (Best-Fit) 0,25

Black-Cox (Bedste Bud) -0,10

Black-Cox (Best-Fit) 0,33

Renault periode 2

 

Hull-White modellen er højest korreleret med både Toyota og Renault. Denne model fanger bedst 

udviklingen i CDS spreadet i denne volatile periode. Korrelationerne er dog ikke høje for nogle af 

modellernes vedkommende. En interessant observation er, at Black-Cox bedste bud er negativt 

korreleret med det observerede spread, hvilket indikerer, at udviklingen i modellen går modsat 
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udviklingen i det faktiske markeds spread. Dette skyldes, som i forrige periode, at spreadet i Black-Cox 

bedste bud, er stort set konstant over perioden. Sammenlignes Merton og Black-Cox modellerne med 

ens input variable i denne periode, har Black-Cox modellen en lidt højere korrelation for både Toyota og 

Renault. Dette indikerer, at barrieren får en betydning under ekstreme markedsforhold. 

Residualerne målt ud fra det observerede spread viser at Hull-White modellen stadig overestimerer 

spreadet kraftigt. Black-Cox og Merton ved best fit ligger betydelig tættere på det observerede spread, 

men har en lavere korrelation end Hull-White. 
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I målingen for Reanult er det mest opsigtsvækkende resultat, at Black-Cox best fit, ligner et glidende 

gennemsnit for det observerede spread, hvilket også fremgår af residualerne, der lægger sig rimelig tæt 

ved 0. Hull-White modellen overestimerer også her spreadet, og det er således tilfældet i alle fire cases.  
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Opsamling 

På baggrund af de generede tidsserier kan vi konkludere, at ingen af de udvalgte modeller var i stand til 

at estimere niveauet for de observerede CDS spreads korrekt. Samlet set var Hull-White den mest 

konsistente model målt med hensyn til korrelation, men modellen overestimerede konsekvent niveauet 

for spreadet. Som diskuteret i teori afsnittet, kan det højere spread udledt fra obligationspriserne 

henføres til CDS basis, som var forskellen mellem CDS spreadet og obligationsspreadet. I vores 

sammenligning af spreadet, udledt fra obligationsmarkedet, og det observerede spread, hentet fra 

Reuters, kan vi slutte at CDS basis for Renault og Toyota er negativt, da Hull-White modellen i begge 

tilfælde overestimerede spreadet. Ser vi på residual plottene, kan vi slutte, at model afvigelserne relativt 

set er størst for Toyota. En anden forklaring på det højere spread i Hull-White modellen er som nævnt i 

teori afsnittet, at prisforskellen mellem en kreditobligation og en tilsvarende risikofri obligation skyldes 

mere end blot omkostningerne ved fallit. Som nævnt kan elementer, såsom likviditet, beskatning og 

risikopræmie, også bidrage til prisforskellen mellem de to obligationstyper.  

De strukturelle modeller blev testet på tre forskellige måder. Den ene var en direkte sammenligning af 

den simple Merton model og den udvidede Black-Cox. Her blev der benyttet ens input variable. I periode 

1 var de to modellers output stort set ens. Begge modeller havde en høj korrelation med Toyota og en 

lav korrelation med Renault. Fittet mellem det observerede og det teoretiske spread var i første periode 

også bedst mellem Toyota og modellerne. Dermed var der en tendens til, at de strukturelle modeller var 

bedre til at beskrive den lavt gearede virksomhed Toyota end den højere gearede Renault. 
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I anden periode var billedet det samme. Korrelationen mellem modellerne og det observerede spread 

var væsentligt højere for Toyota end for Renault. Det interessante i denne periode var, at der i Renaults 

tilfælde var en væsentlig forskel mellem spreadet i Merton og Black-Cox modellen. Dette skyldtes den 

høje volatilitet i perioden, som sammen med den relativt høje barriere i Black-Cox modellen, bevirkede, 

at spreadet i modellen var væsentligt under Merton modellens spread. Det lavere spread i Black-Cox 

modellen er dog ikke ensbetydende med en mindre fallitsandsynlighed, nedenstående graf viser 

fallitsandsynligheden for Renault i anden periode, beregnet i Black-Cox og Merton modellen med best fit 

input variable. 
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På grafen ses det, at det lavere spread i Black-Cox modellen for Renault i anden periode ikke er 

ensbetydende med en lavere fallitsandsynlighed.  

Black-Cox modellen anvendt med vores initiale bud på input variable, beregnede i begge perioder 

teoretiske spreads, som lå markant under de observerede spreads. I anden periode var modellen 

negativt korreleret med det observerede spread. Dette skyldes, at input til modellen, som vi viste i 

forrige afsnit, lå langt under de implicitte værdier af aktivvolatilitet og gældsandel.  

Den anden periode er en ekstrem periode, og man kan argumentere for, at denne ikke er repræsentativ 

når man skal teste modellerne, idet man ikke finder det sandsynligt at opleve de samme udsving igen. 

Men på den anden side diskuteres det også ofte, om vi har oplevet et regimeskifte og vi i den næste 

årrække vil opleve mere volatile markeder. Dette vil skærpe kravene til enhver model og måske være et 

opgør med den hidtidige måde at modellere udviklingen i finansielle aktiver. Vi skal måske have en ny 

model type som ikke er fast forankret i historiske data, men baseres på forventningerne. Ulempen ved 

disse modeller er det subjektive element, det vil medføre, og dermed muligheden for 
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modelmanipulation. Det bør overvejes om normalfordelingen stadig er repræsentativ for aktivernes 

udvikling eller, hvorvidt det er nødvendigt at anvende fordelinger med flere ekstreme hændelser. 
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Konklusion 
Formålet med denne afhandling har været at undersøge, hvordan strukturelle- og intensitets baserede 

kreditmodeller kan anvendes i praksis. Vi har ønsket at undersøge om Black-Cox’s udvidelse til Merton 

modellen gav en stærkere model, samt en generel undersøgelse af modellernes evne til ramme niveauet 

og korrelationen målt i forhold til de observerede spreads fra CDS markedet. 

De strukturelle modeller giver et teoretisk intuitivt og velbegrundet bud på en metode til bestemmelse 

af spreadet på en CDS kontrakt. Dog stemmer resultaterne fra modellerne ikke overens med de 

observerede markedsdata. Det viser sig, at bestemmelsen af modellernes inputdata er kompliceret, og 

at de implicit bestemte værdier af inputdata ikke er understøttet af såvel teori som intuition. Således 

kunne ingen af de teoretiske beskrivelser til bestemmelse af aktivvolatiliteten anvendes til bestemmelse 

af en volatilitet, der gav et korrekt teoretisk kreditspread. Dette bevirkede også, at modellernes 

resultater i tidsserie analysen, ikke kunne fange de store udsving i den anden periode. Vi fandt at en 

aktivvolatilitet svarende til 1000 dages historisk aktievolatilitet, passede for såvel Toyota som Renault til 

de observerede spread.   

Den mere komplicerede Black-Cox model, performede en smule bedre, end den simple Merton model i 

vores tidsserie analyse. Den højere performance i Black-Cox modellen, kan dog udelukkende henføres til 

bedre resultater, i forbindelse med estimationen af spreadet for den lavt ratede virksomhed Renault, i 

den volatile periode. På nær outputtet fra denne periode, viste vores undersøgelser ikke, at 

forklaringsgraden steg i Black-Cox modellen. De altafgørerende parametre i anvendelsen af de 

strukturelle modeller, var bestemmelsen af aktivvolatilitet og gældsandelen, men i Black-Cox havde 

bestemmelsen af barrieren også stor indflydelse. Black-Cox har den egenskab, at fallitsandsynligheden 

kan stige selvom det beregnede spread falder. Dette skyldes at ved en høj barriere i Black-Cox forbedres 

recoveryen samtidig med at sandsynligheden for fallit øges. 

Hull-White modellens simple og markedskonforme setup, virker ligeledes teoretisk intuitiv og 

velbegrundet. En stor styrke ved modellen er, at bearbejdning af input er let, og samtidig er modellens 

følsomhed overfor recovery antagelsen lav, hvilket er en styrke, da vi fandt at det var forbundet med 

stor usikkerhed at estimere en virksomheds recovery rate. Resultaterne er på trods af dette langt fra de 

observerede markedsdata. Modellen beregner konsekvent for høje spreads set relativt til CDS spreadet. 

Årsagen til dette er at Hull-White modellen, yderligere burde tage højde for illikviditet, risikopræmie, 

skatteeffekter samt modpartsrisiko. Dette vil med al sandsynlighed, sænke det teoretiske spread, og 
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dermed forbedre modellens resultater, da det primære problem i Hull-White modellen, var for højt et 

niveau for de teoretiske spreads. Korrelationsmæssigt fulgte Hull-White modellen de observerede 

spreads på et acceptabelt niveau, og var således set over alle undersøgelserne, den model der havde 

den højeste korrelation med de observerede spreads.  

De strukturelle modeller, viste sig at have et bedre fit og større forklaringsgrad, ved bestemmelsen af 

spreadet for den højt ratede virksomhed Toyota. Hull-White modellen var til gengæld marginalt bedre i 

bestemmelse af værdierne for Renault. Men på baggrund af vores test periode, var der ikke en klar 

konklusion på, om en given modeltype performede bedre inden for specifik rating kategori. 

Det må konkluderes at ingen af modellerne kan replikere de observerede spreads konsistent. 

Præcisionen er ikke tilstrækkelig for nogle af modellerne, til at de kan anvendes i praksis. Udfra et 

anvendelsesmæssigt synspunkt bør Hull-White modellen fremhæves, som følge af den lette anvendelse. 

Bearbejdning af inputdata er i Hull-White modellen forbundet med langt mindre usikkerhed og 

modellen vil kunne anvendes hurtigere end de strukturelle modeller. 

Modellernes relativt store afvigelser i den statistiske test samt i tidsserie analysen, skyldes formentlig 

ikke kun modellernes manglende forklaringsgrad og kvantificeringen af input data. De finansielle 

markeder, specielt kreditmarkedet, har gennem de seneste år været ramt af krise, hvilket blandt andet 

har medvirket til en drastisk udvidelse af kreditspændende. Desuden har spændingerne på markederne, 

bevirket af institutionelle såvel som private investorer, er blevet mere risikoaverse, hvilket har haft en 

markant effekt på prisfastsættelsen af risikofyldte aktiver.   
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Bilag 

Bilag 1 – Test af Hull-White implementering 

Kontrol af model implementering

Maturity
Spread over 

govm Maturity Fallitssh
Effektive 

rente Gov. bond Credit bond
Bond Price 

Differentials
Kupon 

betalinger

1 160 15-07-2007 2,19% 6,60% 101,93 100,38 1,55 7,00%

2 170 15-07-2008 2,42% 6,70% 103,76 100,55 3,21 7,00%

3 180 15-07-2009 2,64% 6,80% 105,51 100,53 4,97 7,00%

4 190 15-07-2010 2,85% 6,90% 107,17 100,34 6,83 7,00%

5 200 15-07-2011 3,05% 7,00% 108,75 100,00 8,75 7,00%

10 220 15-07-2016 2,79% 7,20% 115,59 98,59 17,00 7,00%  

 

Sammenligning af implementering med orignal artikel

Time Hull-white
Implemen-

tering Differens

0-1 0,022 2,19% 0,000

1-2 0,024 2,42% 0,000

2-3 0,026 2,64% 0,000

3-4 0,029 2,85% 0,000

4-5 0,031 3,05% 0,000

5-10 0,028 2,79% 0,000  
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Bilag 2 – Model virksomhed 

Model virksomhed,  med ti  udstedet obligationer, med stigende effektiv rente

Maturity
Spread over 

govm Maturity Fallitssh
Effektive 

rente Gov. bond Credit bond
Bond Price 

Differentials
Kupon 

betalinger

1 660 15-07-2007 2,19% 6,60% 101,93 100,38 1,55 7,00%

2 665 15-07-2008 2,28% 6,65% 103,76 100,65 3,12 7,00%

3 670 15-07-2009 2,37% 6,70% 105,51 100,80 4,70 7,00%

4 675 15-07-2010 2,45% 6,75% 107,17 100,86 6,31 7,00%

5 680 15-07-2011 2,53% 6,80% 108,75 100,84 7,92 7,00%

6 685 15-07-2012 2,61% 6,85% 110,26 100,73 9,53 7,00%

7 690 15-07-2013 2,68% 6,90% 111,69 100,55 11,14 7,00%

8 695 15-07-2014 2,76% 6,95% 113,06 100,30 12,75 7,00%

9 700 15-07-2015 2,83% 7,00% 114,35 100,00 14,35 7,00%

10 705 15-07-2016 2,90% 7,05% 115,59 99,65 15,94 7,00%

*Statskurven er flad på 5pct  
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Bilag 3 – Toyota finansial statement 
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Bilag 4 – Renault finansial statement 

 


