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1. Introduktion 

Abstract 

The coming of the financial crisis in the United States of America in 2007 changed depositors trust in the 

banking sector. In 2008 the crisis spread from the USA into a global crisis. In addition to the economic 

consequences entailed by the financial crisis, the crisis was a symbol of a banking sector in distress. It was 

evident that the regulation of the banking sector in place was inadequate in providing a stable banking 

environment. As a reaction to the financial crisis the Basel Commission tried to identify the areas where 

existing banking regulation did not properly address the issues the banks were exposed to in a reasonable 

manner.  This entailed an expansion of the previous Basel 2 regulations into the current Basel 2.5 rules. In 

addition a set of rules known as Basel 3 scheduled for implementation on 31 December 2019 have been 

agreed upon.  

This thesis examines whether these new rules can facilitate a stable banking sector in which depositors 

once again can put their trust in. The analysis will be based on the economic models used by the banks to 

assess their risks. The purpose of these models is to create density functions which reflect the distribution 

of possible outcomes. The minimum capital requirements are calculated directly on the basis of these 

density functions. It is crucial for society that the conversion is carried out in a suitable manner. A trade-off 

between adequate security for depositors and imposing too stringent strains on liquid funds will always 

persist. This compromise is directly evidenced in the Basel rules from the critical quantiles chosen from the 

given density functions. Since these quantiles are the result of a compromise, and accordingly merely a 

subjective threshold chosen in Basel 3, they will not be discussed further in this thesis.  

Generally a risk-averse investor would choose higher quantiles and the opposite is true for a risk lover. One 

thing all investors agree upon independently of their risk aversion is that the rules should calculate the size 

of the different risks correctly and at the same time not disregard market equilibriums unnecessarily.   

Examples that the Basel Commission unfortunately did not achieve these goals with the Basel 3 regulation 

will be given. For instance, the way in which different risks are aggregated does not take diversification 

effects into account, which leads to inflated capital requirements. Also the solution to prevent a new 

liquidity crisis, which the banks experienced during the financial crisis, has the undesirable effect that it 

effectively shut down the interbank-market.  In addition to the unfortunate interference with the interbank 

market and the mistaken assumption, whereby 100 % correlation between all types of risks is assumed, the 

minimum capital requirements for market risk fail to properly reflect the actual risks that banks are 

exposed to. 

The reason for this is that the capital requirements are based partly on dated data and in some instances 

fictional data. Therefore the rules implicitly provide banks an incentive to lower their capital requirements 

by disposing of assets with a historically high standard deviation which is not necessarily representative 

anymore. In addition there is a restriction on the calculation of market risk that disallows banks taking fat 

tailed data into account. These issues, and a series of smaller issues, will be addressed and discussed in 

detail in this thesis.  
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Indledning 

Bankindustrien er en industri, der anvendes af stort set alle mennesker. Det var en industri, som de fleste 

havde tillid til og betroede at opbevare deres likvide midler. Finanskrisen i 2008 ødelagde effektivt dette 

tillidsbånd imellem bankerne og indskyderne. Finanskrisen startede i USA, men spredte sig hurtigt til resten 

af verden. Der var flere ting, der bidrog til krisen, blandt andet subprime lån. Den amerikanske regering 

stimulerede boligmarkedet ved at hjælpe lavindkomstfamilier til at blive boligejere. Den øgede 

efterspørgsel efter boliger fik prisen til at stige voldsomt. Dette medførte, at de amerikanske boligejere 

måtte optage større boliglån for at træde ind på ejendomsmarkedet. Bankerne securitiserede disse boliglån 

og solgte dem herefter som aktiver i markedet. Det var klart for alle økonomer, at dette kun ville gå godt, så 

længe boligpriserne steg. I 2007 begyndte priserne på boliger at falde, og det blev derfor vanskelligere for 

boligejerne at refinansiere deres lån. Dette førte til højere renter og dermed højere renteomkostninger for 

boligejerne. Denne onde spiral kunne ikke stoppes, og hvad mange økonomer havde forudsagt blev til 

virkelighed- subprime industrien kollapsede. Regeringerne rundt omkring i verden måtte udstede enorme 

hjælpepakker for at hjælpe banksektoren. På trods af hjælpepakkerne gik flere banker konkurs, heriblandt 

Lehmann Brothers. Selvom subprimekrisen var katalysatoren for bankernes problemer, så var det egentlige 

problem bankernes mangelfulde håndtering af risici. Det er fristende at postulere, at bankerne selv har en 

interesse i at håndtere deres risici på en efficient måde. Desværre understøttes dette postulat ikke af 

historiens gang. Årsagen er primært indskudsgarantien, der bliver gennemgået senere i denne afhandling. 

Som et resultat heraf er effektiv bankregulering altafgørende i forhold til at skabe et stabilt økonomisk 

miljø, hvor indskyderne har tillid til banksektoren. En trussel imod økonomisk stabilitet er systemisk risiko, 

hvilket er risikoen for, at en stor banks konkurs fører til flere konkurser. Dette kan i sidste ende få hele det 

finansielle system til at kollapse. Derfor står regeringer over for en svær beslutning, hvis en stor bank er i 

økonomiske vanskelligheder. Hvis de tillader, at banken går konkurs, så truer de hele det finansielle system. 

Omvendt vælger de at yde økonomisk bistand til banken, så sender de et signal om, at de ikke tillader store 

banker at gå konkurs. Denne problematik kendes som ”too big to fail”, og medfører at større banker vil 

have mindre incitament til at styre deres risici. Da den amerikanske regering tillod Lehmann Brothers at gå 

konkurs, så var det muligvis for at sende et signal om, at ingen banker er for store til at gå konkurs. 

Hensigten med bankregulering er, at en sådan situation ikke må opstå ret hyppigt. Dette kan opnås ved at 

få bankerne til at holde en mængde kapital, der gør dem i stand til at modstå store tab. Dette er 

hovedtanken bag ved Baselreglerne, som alle danske banker er underlagt. Nærværende afhandling vil 

analysere, hvorvidt den seneste version af Baselreglerne opgør kapitalkravene på en hensigtsmæssig måde. 

Herunder vil det blive vist, hvordan bankerne opgør deres risici, der ligger til grund for deres kapitalkrav.  

 

Problemformulering 

Hovedspørgsmålet for denne afhandling er: 

Problem: Er opgørelsen af de regulatoriske kapitalkrav under de nuværende Baselregler økonomisk og 

matematisk hensigtsmæssige?  

Besvarelsen af ovenstående spørgsmål kræver en grundig analyse af følgende underspørgsmål. 

- Hvilke modeller benytter banker til at opgøre deres potentielle tab? 

- Afspejler de regulatoriske kapitalkrav de potentielle tab på en hensigtsmæssig måde? 

- Giver reglerne bankerne incitament til at rapportere deres potentielle tab på en korrekt måde?  
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Afgrænsning 

Nærværende afhandling behandler alene spørgsmålet om, den danske praksis for opgørelse af bankrisici er 

samfundsmæssigt hensigtsmæssig. Til besvarelse af ovenstående problem er beregningen af volatiliteten 

meget vigtig. I dette speciale antages det at alle afkast kommer fra den samme fordeling med en konstant 

middelværdi og volatilitet. Dette kan være en kritisk forsimpling især over for cykliske aktier, der er meget 

påvirket af markedsfaktorer. I praksis bør det indregnes, at volatiliteten er stokastisk. Her benyttes typisk 

ARCH og GARCH modeller. Disse modeller kan fange de konstante ændringer i markedsfaktorerne. En 

alternativ måde at estimere volatiliteten på er at aflæse den fra markedsdata. For en aktie kan dette 

eksempelvis gøres ved at aflæse prisen på en option med den pågældende aktie som underliggende aktiv. 

Herefter kalibreres volatiliteten, så prisen man finder fra eksempelvis Black-Scholes formel matcher prisen i 

markedet. I dette speciale vil det især være Pandora og Vestas aktie, som er berørt af problematikken fra 

den konstante volatilitet. Dette skyldes, at de har et højt beta givet fra CAPM-modellen. Selvom estimatet 

for volatiliteten ikke er helt nøjagtigt, så kan kvaliteten af regelsættet sagtens diskuteres, hvilket er årsagen 

til at disse modeller er udeladt. 

For Basel 3 blev der indført to nye metodikker til opgørelsen af kapitalkrav kendt som stressed VAR og 

stressed EPE. Metodikken for begge metoder er identisk og derfor gennemgås kun stressed VAR. 

Ydermere medtager afhandlingen ikke de regulerende myndigheders modeller for stresstesting, og det vil 

ikke blive diskuteret hvorvidt de er hensigtsmæssige eller ej.   

Indskudsgarantien og behovet for regulering af banker 

Et velfungerede og stabilt banksystem er som nævnt afgørende for et samfunds økonomi. Derfor har de 

fleste nationer i den vestlige verden indført en indskudsgaranti der dækker alle bankkunder. Denne sikrer, 

at kunder, der indskyder penge i en bank, er sikret et vidst beløb i tilfælde af, at banken går konkurs. 

Beløbet er sat til 100.000 euro, hvilket svarer til ca. 750.000 danske kroner (Indskydergarantien, 2014). Beløbet er 

finansieret af skatteborgerne, der ikke nødvendigvis har nogen direkte interesse i banken. Dette har ført til 

meget virak omkring indskudsgarantien og bankpakker generelt de seneste år. Paradoksalt nok kan dette 

problem ikke løses ved at flytte omkostningen fra skatteborgerne over til bankerne. Dette skyldes, at 

indførelsen af indskudsgarantien, der reelt fungerer som en forsikring for banker skaber et moral hazard 

problem, der giver bankerne incitament til at øge deres risici. Dette kan ses fra måden 

forsikringskontrakten prisfastsættes på nedenunder. Fordelen ved indskudsgarantier er, at den øger den 

almene bankkundes tillid til banksektoren og gør derfor markedet mere stabilt. Tidligere ville bankkunder 

ofte trække deres indskud ud, hvis en bank rygtedes at være i vanskeligheder. Dette ville ofte føre til en 

konkurs, selv hvis rygterne ikke var sandfærdige. Med implementeringen af indskudsgarantien har 

bankkunderne ikke længere incitament til at trække deres penge ud. Generelt anses den samfundsmæssige 

gevinst ved indskudsgarantien som værende større end moral hazard problematikken.  

Forsikringskontraktens værdi findes som værdien af en put option med bankens aktiver som underliggende 

aktiv (Merton, 1977). Banken modtager til t=0 indskud, der har en værdi D. Disse investeres i forskellige 

aktiver med en værdi L, som banken har ret til at sælge til t=T for en strikepris     . Det antages nu, at 

disse aktiver L følger en stokastisk proces: 

  

 
               (0.1) 
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Hvor Z er en standard brownsk bevægelse. 

Ved at bruge Black-Scholes formel kan værdien af denne forsikring beregnes som: 

     (    )  (  )    (  )      (0.2) 

Hvor,    
  (

  (    ) 

 
) 

 

 
   

 √ 
        √  

Her er   renten på indskuddene, og N er fordelingsfunktionen for en standardnormalfordeling. 

Standardnormalfordelingen vil blive beskrevet under afsnittet markedsrisiko. 

Det ses, at forholdet imellem prisen på forsikringen og indskuddene ikke er konstant. Det afhænger af 

forholdet imellem lånene og indskuddene, samt usikkerheden   på aktiverne L. 

Banken ønsker naturligvis at maksimere sin profit og vil derfor vælge sine aktiver L, så den maksimerer 

værdien af forsikringskontrakten. Dette kan vises vha. følgende eksempel, der spænder over 2 perioder, 

hvorefter banken afvikles. 

Til t=0 har banken equity   , og modtager indskud D, hvilket investeres i aktiver med en pålydende værdi 

  . Indskuddene er dækket af en forsikring, som banken skal betale en præmie P for. 

Til t=1 er værdien af banken: 

 ̅   ̅        {     ̅}       (0.3) 

Her angiver udtrykket i maksimumsfunktionen værdien af forsikringen. Dette har som nævnt samme payoff 

som en put option. Fra definitionen af payoff til t=0 må der gælde at          . Derfor kan 

ligning(0.3) skrives som: 

 ̅      ̅        {     ̅}        (0.4) 

Den stokastiske profit for banken er derfor givet som: 

   ̅     ( ̅    )  [   {     ̅}   ] 

Her er der indsat klammer for at adskille aktiverne og forsikringen. 

For at forsimple eksemplet yderligere antages det, at aktiverne  ̅ kun kan tage to værdier. De tager værdien 

A med sandsynlighed p og værdien 0 med sandsynlighed (1-p). Den forventede profit kan derfor findes 

som: 

    [      ]  (     )  [(   )     ]    (0.5) 

Det ses, at bankens forventede profit er afhængig af forsikringskontrakten. Værdien af 

forsikringskontrakten er en voksende funktion i forhold til risikoen. Derfor vil en bank, der kan investere i to 

projekter med samme forventede payoff altid vælge det mest risikable. Her afdækker kontrakten risikoen, 

samtidig med at banken har mulighed for at komme deep-in-the-money. Dette er et klassisk eksempel på 

moral hazard, hvor banken ændrer sin adfærd grundet forsikringen.   
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Eksemplet på forrige side er selvfølgelig meget forsimplet. I praksis er P ikke fast, men afhænger af D, samt 

hvor risikable aktiver banken holder. Dette var i ovenstående eksempel afspejlet i variablen p. Da der er 

assymetrisk information, vil p være fortrolig information, som kun banken kender. Greenbaum og Thakor 

har med nedenstående metodik vist, at der ikke kan findes en fair pris under assymetrisk information 

(Chan, Greenbaum, & Thakor). 

Lad D(p) være det optimale beløb af indskud givet bankens investeringer. Her vil der gælde, at den rimelige 

pris for forsikringen vil dække de forventede tab: 

 ( ( ))  (   ) ( )      (0.6) 

Da denne ligning skal holde for alle p, så fås ved at differentiere i forhold til P: 

  ( ( ))  ( )  (   )  ( )   ( )      (0.7) 

Det vides, at D(p) maksimerer profitten, derfor vil nedenstående ligning være opfyldt: 

(     )  (   ) ( )   ( ( ))      (0.8) 

Her fås, at første ordens betingelsen er: 

(   )    ( ( ))         (0.9)

      

Der findes blot en unik løsning, hvor både ligning(0.9) og ligning(0.7) er opfyldt samtidigt. Ved at 

multiplicere ligning(0.9) med D’(p) og herefter sammenligne den med ligning(0.7) fås: 

D(p)=0, for alle p (0.10) 
 

Dette viser, at når der er asymmetrisk information imellem de to parter, så kan der ikke findes en fair pris. 

For at løse problemet måtte der indføres et regelsæt, der giver bankerne incitament til at nedbringe deres 

risici. Dette er hovedtanken bagved Baselreglerne. Disse regler tvinger bankerne til at holde kapital som en 

buffer imod uventede tab. Mængden af kapital afhænger af, hvor risikable aktiver bankerne holder. Da 

bankerne ønsker at nedbringe deres regulatoriske kapitalkrav, så vil de sammensætte deres efficiente 

portefølje i forhold til Baselreglerne. Opgørelsen af bankernes aktivers risici er meget kompleks. Derfor vil 

de økonomiske modeller for risikoopgørelse blive grundigt gennemgået, før der gås i detaljer med 

Baselreglerne.  

Baselkomitéen skildrer imellem tre typer af risici: markedsrisiko, kreditrisiko og operationel risiko. 

Markedsrisiko opstår fra de derivater banken handler i markedet. Banken risikerer at disse derivater falder i 

værdi, imens de ligger i bankens trading book. Kreditrisiko er risikoen for, at modparten i en lånekontrakt 

eller derivatkontrakt går konkurs. Dette har historisk været den alvorligste risiko for banker. Operationel 

risiko opstår fra interne systemfejl, maskiner der ikke fungerer korrekt eller eksterne faktorer. 

Tidshorisonten for kreditrisiko og operationel risiko sættes til et år, hvorimod tidshorisonten for 

markedsrisiko blot er 10 dage. Udover regulatorisk kapital beregner banker også, hvad der kendes som 

økonomisk kapital. Dette svarer til, hvad bankerne udregner som værende tilstrækkeligt kapital til at 
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opretholde en given kreditrating. Senere vises det, at dette beløb ikke overraskende er lavere end, hvad 

Baselkomitéen foreskriver. På trods af veldokumenterede modeller har bankerne ikke mulighed for at 

afvige for de regulatoriske regler og benytte deres estimater fundet fra deres interne modeller. Denne 

problemstilling vil blive diskuteret under afsnittet økonomisk kapital. 

2. Opgørelse af bankernes risici 

Markedsrisiko 
Finansielle institutioner måler ofte deres markedsrisiko vha. den såkaldte Value At Risk(VAR) metode1. VAR 

angiver indenfor en fastsat periode det værste tab, banken kan opleve under normale markedsforhold for 

en given kritisk fraktil. Der tages altså ikke højde for ekstreme forhold som eksempelvis terrorangreb eller 

naturkatastrofer. VAR har vundet stor popularitet de seneste 20 år, da man vha. en enkelt værdi kan måle, 

hvor udsat en bank er overfor markedsrisiko. Selvom simpliciteten kan være bekvem, så kritiseres den fra 

flere sider. Mange økonomer mener, at markedsrisiko burde udregnes som det forventede tab, givet 

ulykken indtræffer. Dette bliver vist under afsnittet expected tail loss(ETL). 

Parameterfri VAR 

En simpel metode at opgøre VAR på har ingen forudindtaget antagelse om tætheden for afkastene. Først 

defineres    som initial investering. R der antages at være stokastisk, er afkastet for denne investering.  

Yderligere antages det, at positionen i denne investering er fast indtil udløb. Dermed vil værdien af 

investeringen til tid T være givet som: 

     (   ) 

Det forventede afkast og volatiliteten for afkastet kaldes for henholdsvis       . Den laveste værdi af 

porteføljen for en given kritisk fraktil c kan nu defineres som: 

     (    ) 

Dette er som nævnt pointen med VAR. Det måler for en given periode, det værste afkast en bank kan 

realisere for en given kritisk fraktil. Typisk sammenlignes dette afkast med det forventede afkast: 

   (    )   ( )        ( 
   ) 

VAR kan nu beregnes ved at sortere alle afkast fra et set af historiske observationer fra det mindste til det 

største. Denne rangering benyttes herefter som tæthedsfunktion til at finde en fremtidig portefølje værdi 

f(w). Fra denne tæthedsfunktion kan banken aflæse det laveste afkast   , hvor sandsynligheden for at få 

et højere afkast er givet som c:  

  ∫  ( )  
 

        (1.1) 

 

                                                           
1
 Afsnittet om markedsrisiko er baseret på: Philippe Jorion(2007)”Value At Risk. The New Benchmark for Managing 

Financial Risk” kapital 4,5 og 7medmindre andet er angivet. 
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Sandsynligheden p for at få et lavere afkast end    er nu givet som: 

    ∫  ( )    (    )   
  

  
     (1.2) 

Tallet    kaldes fraktilen for fordelingen og repræsenterer en ”cut off” værdi, hvor sandsynligheden er fast 

for, at den overstiges. Bemærk, at denne model kunne finde VAR uden at benytte standardafvigelsen, heraf 

navnet parameterfri. Ovenstående metode benyttes typisk kun, hvis det er meget vanskelligt at tilknytte en 

tæthedsfunktion til de finansielle afkast, der er observeret. Dette skyldes, at parameterfri VAR ikke er 

coherent, hvilket bliver gennemgået under afsnittet ”Coherent risikomål”. Derfor benytter banker typisk 

parametrisk VAR som beskrevet nedenfor. 

Parametrisk VAR 

Denne metode anvendes, hvis det empiriske data ligger sig tæt op af en parametrisk familie, som 

eksempelvis normalfordelingen. Hvis dette er tilfældet, så kan VAR beregnes direkte fra standardafvigelsen 

ved at bruge en multiplikator, der findes fra den kritiske fraktil. Denne metode kaldes parametrisk, da 

banken skal estimere parametre, som eksempelvis standardafvigelsen. VAR findes dermed ikke blot ved at 

aflæse en fraktil fra den empiriske fordeling. Baselreglerne giver implicit bankerne incitament til at antage, 

at deres afkast er normalfordelt, hvilket bliver vist under afsnittet ”Eksempel på Basel udregning”.  

Normalfordelingen: Udfaldsrummet for afkastet på en investering i et finansielt aktiv er kontinuert. Det 

er defineret som en funktion hvor integralet over  ( ) for hele udfaldsrummet skal være lig 1. 

Betragt funktionen  ( )  
 

√  
  

  

 :  

Denne funktion opfylder det ønskede, da: 

∫   
  

    √  
 

  

 

Ved at justere den ovenstående funktion for positionsparameter   og skalaparameter    kan banken finde 

tætheden for normalfordelingen: 

 ( )  
 

 
 (

   

 
)  

 

√    
 

[ 
 

 
(
   

 
)
 
]
     (1.3) 

På nedenstående figur ses en afbildning af tætheden for normalfordelingen: 

 (Normal distribution, 2012) 
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Det ses, at funktionen er symmetrisk omkring middelværdien, hvilket betyder at medianen svarer til 

middelværdien. 

Fordelingsfunktion for normalfordelingen kan nu findes fra ligning(1.3) som det ubestemte integrale fra 

   til : 

 ( )  ∫  ( )  
 

  
      (1.4) 

Fra tæthedsfunktionen kan bankerne relativt let finde middelværdien og variansen for et aktiv givet som: 

 ( )  ∫   ( )  
 

  
      (1.5) 

 ( )  ∫ [   ( )] 
 

  
 ( )       (1.6) 

Skal bankerne håndtere flere variable, så laves en transformation. For to aktiver med stokastiske afkast 

laves eksempelvis en lineær kombination, hvor porteføljeafkastet samles i en enkelt variabel        . 

Nu kan volatiliteten udtrykkes vha. en fælles tæthed  (     ). Ved at se bort fra den anden variabel, så 

findes hvad der er kendt som den marginale fordeling: 

∫  (     )     (  )  
      (1.7)  

Ved at kombinere ligning (1.5) og ligning (1.7) fås, at middelværdien for en portefølje kan skrives som: 

 (     )   (  )   (  )     (1.8) 

Dette er overraskende simpelt, der gælder, at forventningen til en sum er summen af forventningerne. Det 

er mere indviklet for variansen, da det ikke er en lineær transformation. Årsagen er, at banken skal tage 

højde for kovariansen. Kovariansen er meget vigtig, når risikoen for en portefølje beregnes, da den driver 

diversifikationsegenskaberne. Variansen for to variable er givet som: 

 (     )   (  )   (  )       (     )    (1.9) 

Det ses, at det kun gælder, at variansen af en sum er lig med summen af varianser i det specialtilfælde, hvor 

alle variable er ukorrelerede. 

Normalfordelingen benyttes ofte til at beskrive afkastet for finansielt data. P.S. Laplace viste med den 

centrale grænseværdisætning, at man kan benytte normalfordelingen som en approksimation til en række 

af andre fordelinger. Den centrale grænseværdisætning viser, at fordelingen for et gennemsnit af N 

uafhængige identisk fordelte(I.I.D) stokastiske variable konvergerer imod en normalfordeling. 

Konvergensen er relativt hurtigt, allerede efter 30 observationer er det rimeligt at benytte 

normalfordelingen (Lønborg, 1993). Bemærk at ovenstående kun gælder, hvis de stokastiske variable er 

uafhængige. Dette er ikke tilfældet, når en stor recession rammer en økonomi. Derfor benyttes ofte andre 

fordelinger end normalfordeling til at beskrive afkast, eksempelvis en t-fordeling.  
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Fra ligningerne på forrige side haves de nødvendige regneregler for stokastiske variable til at beregne VAR 

for et aktiv, hvor afkastene antages at følge en normalfordeling. Dette VAR vil dog kun afdække risikoen for 

en enkelt tidshorisont. Typisk vil banker gerne finde deres daglige VAR og herefter transformere det over til 

en længere tidshorisont. 

Tids aggregering med I.I. D afkast 

Risikoen for at realisere abnormale tab øges, hvis bankerne holder en portefølje over længere tid. 

Forøgelsen af risiko kan beregnes ved at transformere VAR fra en tidshorisont til en anden. Risikoen måles 

som hovedregel fra data, der opdateres dagligt. Der gælder naturligvis at opdateret data indeholder mere 

retvisende information. Typisk er investeringshorisonten længere end en dag, hvilket også er tilfældet for 

Baselrestriktionerne, hvor horisonten er 10 bankdage. Det viser sig, at denne transformation er meget 

simpel, hvis afkastet for de underliggende aktiver antages at følge en random walk proces. Denne meget 

almindelige antagelse er blevet accepteret for Basel restriktioner. 

Da aktiverne følger en random walk proces, vil deres afkast være uafhængige over tid. Dermed behøver 

beregningerne ikke medtage eksempelvis autokorrelation og mean reversion. Dette gør dem konsistent 

med et efficient marked, hvor den nuværende pris afspejler alt information for et givent aktiv. Når banken 

befinder sig i et efficient marked, må alle prisændringer skyldes nyheder, der ikke kunne forudsiges i den 

foregående periode. Derfor er de ukorreleret over tid: 

   (         )     

Herudover antages det, at alle afkast kommer fra den samme fordelingsfunktion. Derfor fås fra ligning(1.8) 

og ligning(1.9), at både variansen og det forventede afkast stiger lineært over tid.  

For at få udtrykt spredningen og middelværdien på samme skala laves nedenstående omregninger: 

         [      ]           [  ]             [  ]      [  ]  

Hvilket for standardafvigelsen giver: 

√         [      ]  √ √         [  ] 

Hvor r angiver porteføljens afkast.  

Hermed fås: 

        (1.10) 
 

     √  (1.11) 

 

Når T stiger bliver estimaterne for   og   mindre usikre. Dette resultat er konsistent med store tals lov. 

Alligevel er estimeringen af   forbundet med større usikkerhed end  . Dette skyldes, at standardafvigelsen 

estimeres ud fra alle datapunkter i et datasæt. Middelværdien afhænger udelukkende af det første og 

sidste datapunkt divideret med antallet af perioder. Derfor indeholder   ikke hele datasættets ”historie” og 

estimeres derfor mindre præcist. Som et resultat heraf har Baselkomitéen accepteret at undlade   for 
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beregningen af VAR over en 10 dages periode. Derfor kan banker beregne et dagligt VAR og herefter 

multiplicere med kvadratrod 10 jf. ligning(1.11).  

Hermed haves kundskaberne til at beregne VAR for et enkelt aktiv. I næste afsnit vil det blive vist hvordan 

korrelationen imellem aktiver komplicerer beregningerne for en portefølje. 

Portefølje VAR 

Fremgangsmåden for udregningen af VAR vil i dette afsnit være baseret på delta normalmetoden. 

Porteføljerisikoen fremkommer som en kombination af lineære eksponeringer til forskellige risikofaktorer, 

der alle antages at være normalfordelte. Derfor består porteføljen af en lineær kombination af 

normalfordelte afkast og er derfor selv normalfordelt. Et problem med denne metode er, at det antages, at 

alle eksponeringer er lineære. Dette er ikke tilfældet i praksis, hvor bl.a. optioner har et ikke lineært payoff. 

Generelt vil finansielt data også have tykkere haler. Derfor vil der i den empiriske del af denne opgave blive 

testet for, hvorvidt denne hypotese holder, for de relevante data der behandles. 

Enhver portefølje er karakteriseret ved, at der haves en position angivet i en given valuta eksempelvis 

kroner på en række aktiver. Givet at positionen er fast for en given periode, så vil det forventede afkast 

være en lineær kombination af afkastende på de underliggende aktiver.  

Matematisk kan afkastet for en portefølje fra           skrives som: 

       ∑        

 

   

 
 

(1.12) 
 

               

Her er N antallet af aktiver,        er afkastet for aktiv i og    er porteføljevægten for aktiv i. Vægtene 

findes ved, at banken tager sin position angivet i kroner for aktiv i og dividerer med porteføljens totale 

værdi W. kronepositionen for hvert aktiv indsættes i en vektor x. 

Udtrykket i ligning (1.12) kan simplificeres ved at opskrive det på matrixform: 

                    [       ] [

  

  

 
  

]      

 
(1.13) 

Her er    en rækkevektor, og R er søjlevektoren, der indeholder de forskellige aktivers afkast.  

Ved at udvide formlen i ligning(1.8) en smule kan porteføljens forventede afkast findes som: 

 (  )     ∑     
 
        (1.14)       
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Og ved at udvide ligning (1.9) til N aktiver findes variansen for porteføljen som: 

 (  )    
  ∑  

   
 ∑ ∑        

 

       

 ∑  
   

 

 

   

 

   

 

   

   ∑∑       

 

   

 

   

 

 

 
(1.15) 

Her medtages både de individuelle varianser samt alle kovarianser. Antallet af unikke kovarianser i formlen 

summer op til i alt 
 (   )

 
  , hvilket hurtigt bliver upraktisk for større finansielle institutioner. Derfor kan 

bankerne med fordel opskrive alle disse led i en     kovariansmatrice, som skitseret nedenunder: 

  
  [     ] [

   
             

   
   

            

] [

  

 
  

] 

Ved at omdøbe kovariansmatricen til ∑, kan udtrykket for variansen i en portefølje skrives som: 

  
    ∑   (1.16) 

 

Hvor w fortsat er vægte uden nogen enhed. For at finde risikoen i forhold til eksponeringen i kroner 

indsættes vektoren x, der indeholder kronepositionerne:  

  
      ∑  (1.17) 

 

Hvis antagelsen om normalfordelte afkast er korrekt, så kan banken estimere et VAR mål for porteføljen fra 

ligning(1.17). Først vælges en kritisk fraktil c, for Basel er den 99 %. Ved at indsætte c i den inverse 

normalfordeling kan banken beregne antallet   af standardafvigelser de er væk fra middelværdien. 

Sandsynligheden for at observere et afkast større end    vil derfor være c. Portefølje VAR kan dermed 

findes for en fraktil c som kvadratroden af ligning(1.17) ganget med  : 

                     √  ∑  (1.18) 

 

Når en bank indrapporterer sit VAR mål, så vil den typisk både oplyse VAR, der tager højde for 

diversificering samt den individuelle VAR, hvor banken har beregnet VAR for hvert enkelt aktiv og herefter 

summeret det. differensen imellem disse to mål svarer til den idiosynkratiske risiko, hvilket er den risiko, 

banken ønsker at eliminere via diversifikation.  

Individuel VAR og idiosynkratisk risiko kan simpelt regnes som: 

                   |  |      |  |   (1.19) 
 

                         |  |    √  ∑  (1.20) 
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Tidligere tog Baselreglerne ikke højde for diversifikation. Dette var et kæmpe kritikpunkt fra bankerne, og 

det er derfor blevet implementeret for den avancerede opgørelse af bankernes kapitalkrav. For at se hvad 

der driver diversifikation benytter bankerne ligning(1.15). Det ses, at portefølje VAR afhænger af varianser, 

kovarianser samt antallet af aktiver. Lavere portefølje risiko opnås ved at have et større antal af aktiver, 

lavere varians eller en lavere kovarians imellem afkastene. Kovariansen omregnes sommetider til en 

korrelation, da den er nemmere at fortolke. 

Korrelationen er defineret som: 

    
   

    
 

Resultaterne fra ligning(1.15) og ligning(1.14) viser, hvordan bankerne finder variansen og middelværdien 

for en portefølje, når alle variable følger en normalfordeling. Ved at indsætte en overordnet middelværdi 

  , standardafvigelse  ̅ og korrelation    for hele porteføljen, så fås: 

          
  (   (   )  ) ̅     

Ovenover er der indsat en middelværdi på nul grundet de før nævnte vanskelligheder med at estimere den 

korrekt. Udtrykket for variansen kan nu udledes fra ligning(1.15) som: 

 (  )  ∑  
   

 

 

   

   ∑∑       

 

   

 

   

    ̅    ̅ 
 (   )

 
   (   (   )  ) ̅  

De samlede diversifikationsfordele kan findes fra netting faktoren, der er givet som: 

Netting faktor = √
 

 
 (  

 

 
)   

 
(1.21) 

Udledningen af denne faktor vises under afsnittet ” Nettings påvirkning på krediteksponering”. Ved at 

multiplicere netting faktoren med den overordnede porteføljevarians kan bankerne finde den samlede 

porteføljerisiko:  

    ̅√
 

 
 (  

 

 
)     ̅√           

 
(1.22) 

 

Bemærk, at den gennemsnitlige korrelation er bundet ud fra antallet af aktiver, denne restriktion opstår, da 

man ikke kan tage kvadratroden af et negativt reelt tal.  

Der gælder at: 

  
 

 
 (  

 

 
)           

(
  

 
)

(  
 

 
)
       

  (
 

 
)

(   )(
 

 
)
      

  

(   )
 

Det ses fra ligning(1.22), at selv med få aktiver reduceres porteføljerisikoen ganske betragteligt. 

Reduktionen vil være større, når korrelation er lav. Banker har typisk så mange aktiver, at bankerne med 
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rimelighed kan sige, at de har bortdiversificeret alt idiosynkratisk risiko. De medregner derfor kun den 

systematiske risiko, når de prisfastsætter derivater. Den systematiske risiko afhænger udelukkende af 

korrelationskoefficienten og den overordnede varians, hvilket ses, når N går imod uendelig. Nedenfor ses et 

eksempel på hvordan bankerne vha. ligning(1.9) og (1.18) kan diversificerer risiko væk. 

Antag at en bank har to aktiver. Dermed er porteføljevariansen givet som: 

  
    

   
    

   
               

Portefølje VAR bliver derfor:  

           √  
   

    
   

                  

Der antages nu uafhængighed imellem aktiverne, derfor kan korrelationen sættes lig med nul: 

     √    
     

      
     

  √    
      

  

Dette kan holdes op imod den individuelle VAR fundet fra ligning (1.19), det ses, at det må gælde at:  

               (1.23) 

 

Ligning(1.23) er kun opfyldt med lighedstegn i det specialtilfælde, hvor der er perfekt korrelation: 

     √    
      

                       

Dermed er det blevet vist fra ligning(1.23), at risikoen for portefølje VAR aldrig kan overstige summen af 

VAR fra alle de individuelle aktiver, den indeholder. Dette vil altid være tilfældet, når man udregner VAR 

vha. delta normalmetoden eller mere generelt fra enhver elliptisk fordeling. Når ligning(1.23) er opfyldt, 

siges VAR målet at være coherent. Dette skyldes, at det opfylder alle betingelser for at være coherent givet 

i næste afsnit. 

Coherent risikomål 

Artzner har givet en interessant fremgangsmåde til at vurdere, om bankens risikomål fanger det behov, 

banken har for kapital til at afdække risici (Artzner, 1999). Han mener, at en investor både skal være interesseret 

i afkast og standardafvigelsen, når vedkommende opgør porteføljerisikoen. Ifølge Artzner skal et godt 

risikomål kunne opfylde fire betingelser for at kunne betragtes som coherent. For de nedenstående 

ligninger angiver  ( ) fordelingen af afkast som et enkelt tal: 

Monotonicity:              (  )   (  ) (1.24) 
 

Dette betyder, at hvis portefølje 1 har systematisk lavere afkast end portefølje 2 for alle tilstande af 

økonomien, så må risikoen for portefølje 1 overstige risikoen for portefølje 2. 
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Translation invariance:  (   )   ( )    (1.25) 
 

Ligning(1.25) siger at en kapital indbetaling på k reducerer risikoen med k. 

Homogeneity:  (  )    ( ) (1.26) 
 

Hvis du forøger størrelsen af din portefølje med en faktor b, så øges risikoen tilsvarende med en faktor b. 

Subdditivity:  (     )   (  )   (  ) (1.27) 
 

Betingelserne i de tre første ligninger vil reelt altid være opfyldt. Dette er ikke tilfældet for ligning(1.27). 

Betingelsen for subadditivitet er meget vigtig. Den er opfyldt, hvis risikoen ved at aggregere to porteføljer 

aldrig overstiger risikoen ved at summere porteføljernes risiko. Denne egenskab blev vist altid at være 

opfyldt, når VAR blev opgjort vha. deltanormalmetoden fra ligning(1.23).  

Den parameterfrie baserede VAR metode opfylder ikke altid betingelsen for subadditivitet og kan derfor 

ikke betragtes som coherent. 

Dette kan vises med et simpelt eksempel: 

- En bank har to nulkuponobligationer, der begge har 0,8 % sandsynlighed for at gå konkurs over det 

næste år.  

- De er uafhængige af hinanden 

- Recovery er 20 % i tilfælde af konkurs for dem begge 

Banken ønsker nu at finde sit 99 % VAR mål. Den individuelle VAR vil være 0 for begge aktiver, da 

sandsynligheden for konkurs er mindre end 1 %. Hvis banken i stedet holder 50 % af hvert aktiv, så vil 

sandsynligheden for minimum en konkurs være:                . Derfor vil banken realisere et tab 

givet 99 % fraktilen, der svarer til: 

   (    )      (     )        

Dette eksempel viser, at bankerne risikerer at afholde sig fra at benytte fordelene ved diversifikation hvis 

de anvender parameterfri VAR. Dette er naturligvis ikke hensigtsmæssigt, hvilket er hovedårsagen til, at 

bankerne ofte anvender delta normalmetoden fremfor parameterfri VAR. Et problem delta normalmetoden 

ikke løser er, at den intet siger om det forventede tab, givet at et afkast passerer fraktilen. Derfor beregner 

bankerne sommetider, hvad der kendes som expected tail loss(ETL).  

ETL 

Pointen med at tvinge banker til at holde reservekapital er, at de skal kunne modstå usædvanligt store tab. 

Derfor er det relevant at vide, hvor meget der gennemsnitsligt tabes, givet at man befinder sig i den nedre 

hale, hvor ulykken er indtruffet. Disse tab kan i nogle tilfælde ligge meget langt fra VAR, da ikke alle aktiver 

har et lineært payoff. Optioner har eksempelvis som nævnt ikke et lineært payoff, hvilket kan medføre 

nogle meget store tab. Derfor giver det brugbar information for bankerne at beregne ETL. For at finde det 

forventede tab givet at man befinder sig i den nedre hale benyttes EVT(ekstreme value theory).  Gnedenko 
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beviste EVT teoremet, hvilket specificerer den kumulative fordelingsfunktion for værdien x, der er til 

venstre for en ”cut off” værdi u (Gnedenko, 1943). Her ser den kumulative fordelingsfunktion ud som følgende: 

 ( )    (    )
 

  

       
(1.28) 

 

 ( )        (  )      (1.29) 
 

Her er   
   

 
                                                  

  er den altafgørende variabel, da den afgør tykkelsen af halen. For normalfordelingen er    , hvilket ud 

fra ligning (1.29) viser, at tykkelsen af halen aftager med en eksponentiel hastighed. Der gælder typisk for 

finansielt data, at    , hvilket betyder, at tætheden for afkastene har tykkere haler. Dette er også 

tilfældet for de aktiver, der regnes på i den empiriske del af dette speciale. For aktier gælder der typisk, at 

          . Dette betyder, at normalfordelingen typisk undervurderer sandsynligheden for abnormalt 

dårlige afkast. En t-fordeling med   
 

 
 frihedsgrader vil ofte beskrive afkastene bedre, da den har tykkere 

haler.  

For at estimere en tæthed for halen estimeres parametrene i ovenstående ligninger ud fra empirisk data. 

Hvis en bank ønsker at finde VAR for en 99 % fraktil, så udvælges først et ”cut off” punkt u, sådan at den 

nedre hale af fordelingen indeholder 2-5 % af alle afkastene afhængigt af ”cut off” punktet. Antallet af 

afkast der er lavere end u er altså givet som 
  

 
.  

Givet parametrene kan bankerne finde halens fordelings og tæthedsfunktion som: 

 ( )    (
  

 
) [  

 

 
(   )]

 
 
 

 

 
(1.30) 

 

 ( )  (
  

 
) (

 

 
) [  

 

 
(   )]

 (
 
 
)  

 

 
(1.31) 

 

Parametrene findes nu fra en numerisk metode, som maksimerer likelihood funktionen. Ved at sætte den 

kumulative fordelingsfunktion givet i ligning(1.30) lig med en kritisk fraktil c og løse i forhold til x kan en 

bank estimere    ̂ som: 

   ̂    
 ̂

 ̂
{[(

 

  
) (   )]

  ̂̂

  } 
 

(1.32) 

 

Denne fraktil estimation af VAR, er dermed ikke kun er baseret på data, men også den teoretiske viden for 

den parametriske fordeling af halerne. Ligning(1.32) foretrækkes derfor i forhold til den ikke parametriske 

metode, da den er coherent.  
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ETL kan nu efter en række omskrivninger beregnes som:  

   ̂  
   ̂

   ̂
 

 ̂   ̂ 

   ̂
 

 
(1.33) 

 

Baselkomitéen har forslået at benytte ETL fremfor VAR, da VAR som nævnt ikke siger noget om tabet, givet 

at man befinder sig i halen. Dette er dog ikke blevet vedtaget endnu. Baselkomitéens argument for at VAR 

giver tilstrækkeligt beskyttelse kan findes fra tidstransformation ved ETL i forhold til almindelig VAR. For 

normalfordelingen blev det vist, at VAR øges med √ . Danielsson og De Vries har bevist, at skaleringsfaktor 

for VAR fundet via EVT stiger approksimativt med   , Hvis EVT fordelingen er stabil (Vries, 1997). Det vil den 

være, såfremt at haleparametrene er forholdsvist ens over en længere periode. Denne skaleringsfaktor 

ligger for aktier som nævnt i intervallet [       ] og er derfor mindre end for almindelig VAR hvor den 

som tidligere vist er 
 

 
. VAR fundet fra EVT påvirkes mindre af tiden, da disse ekstreme værdier opstår 

meget sjældent. Dette gør, at risikoen fra de tykke haler bliver elimineret, efterhånden som tidshorisonten 

øges. Det viser sig at selv for et kort tidsinterval som eksempelvis 10 bankdage, så er kapitalkravet til VAR 

fundet fra normalfordelingen højere end ved EVT, selv for en meget høj fraktil. Derfor kræver 

Baselkomitéen ikke, at banken beregner hvad der kendes som expected shortfall vha. ovenstående 

metode.  

På trods af at halerne ikke giver information omkring det område af halen, der ligger efter fraktilen, så kan 

beregningerne bagved VAR give brugbar information til bankerne. Det vil blive vist i de følgende tre afsnit 

hvordan denne information kan bruges til at reducere VAR og dermed nedbringe kapitalkravene for 

markedsrisiko. 

 

Marginal VAR 

Ofte vil en bank være interesseret i, hvilke portefølje vægte de kan justere på for at opnå den største 

reduktion af deres VAR mål. VAR processen kan bruges til denne aktive styring af bankens risiko. Fra 

afsnittet om portefølje VAR vides det, at banken ikke blot kan trække VAR for det enkelte aktiv fra 

porteføljens VAR, da det ignorerer alle portefølje effekter. Banken er derfor nødsaget til at anvende en 

mere avanceret fremgangsmåde for at estimere marginal VAR.  

For at estimere marginal VAR defineres først en portefølje, der består af N aktiver nummereret som: 

        

En ny portefølje skabes nu ved at tilføje en enhed mere af aktiv i til den eksisterende portefølje. For at måle 

det marginale bidrag til porteføljens risiko bruges resultatet fra ligning(1.15), og herefter differentieres der i 

forhold til   : 

   
 

   
      

   ∑      

 

       

     (        ∑    )      (     )

 

   

 
 

(1.34) 
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Hermed er der fundet et udtryk for variansen. For at få det på samme skala som afkastene laver banken 

følgende omskrivning:  

   
 

   
 

      

   
 

Porteføljens volatilitetsfølsomhed over for en ændring af vægten for aktiv i er derfor givet som: 

   

   
 

   (     )

  
 

 
(1.35) 

 

Dette kan konverteres til et VAR mål, og dermed kan banken finde et udtryk for marginal VAR som en 

vektor: 

      
    

   
 

    

    
  

   

   
  

   (     )

  
 

 
(1.36) 

 

Marginal VAR er et værktøj for bankerne, der måler porteføljerisikoens forøgelse, når vægtningen af et 

aktiv ændres marginalt. Det er derfor nært beslægtet med variablen  , som er kendt fra CAPM modellen.    

er defineret som: 

   
   (     )

  
  

   

  
  

       

  
     

  

  
 

 
(1.37) 

 

  Måler bidraget til den samlede porteføljerisiko for et enkelt aktiv i en perfekt diversificeret portefølje. 

Denne risiko kendes som systematisk risiko.   kan estimeres ved en simpel regressionsanalyse fra    på    

ud fra hældningskoefficienten. Der gælder: 

                                    

vha, matrix notation kan dette for alle aktiver skrives som: 

  
∑ 

  ∑ 
 

 
(1.38) 

 

Her er      et fejlled, der tager højde for den statistiske usikkerhed. For empirisk data vil    være ca. 85 %. 

De sidste 15 % af variationen antages at skyldes rent held, da man ikke tror på dygtige investorer, grundet 

antagelsen om efficiente markeder (Regression, Alpha, R-Squared, 2014).   angiver om aktivet har opnået det afkast, 

man ville forvente i forhold til risikoen. I et efficient marked er ens forventning til værdien   altså 0. 

Hovedpointen fra CAPM modellen er, at veldiversificerede investorer kun skal kompenseres for den 

systematiske risiko, når de investerer i et derivat. Derfor er risikopræmien for et aktiv udelukkende 

afhængig af  . Begrebet risikopræmie vil blive diskuteret nærmere under kreditrisiko.  
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Denne antagelse er blevet kritiseret voldsomt de seneste år, blandt andet af Andrea Fazzini og Lasse Heje 

Pedersen. De viser med artiklen betting agains’t beta, at der kan opnås et højere afkast ved en meget høj 

gearing af forholdsvist sikre aktiver med lav  , fremfor at investere i mere risikable aktiver med højere   

(Pedersen, 2013). På trods af disse kritikpunkter anerkendes systematisk risiko stadig som den statistisk mest 

hensigtsmæssige måde at opgøre marginal risiko på. 

Bankerne finder derfor fortsat sammenhængen imellem   og      som:  

      
    

   
  (     )  

   

 
    

 
(1.39) 

 

Bankerne kan dermed justere sine portefølje vægte, så de for en given investering minimerer VAR mest 

muligt. Hvis banken ønsker at sænke sit VAR ved at reducere sin position i et aktiv med et beløb k, så 

rangerer den de marginale VAR for alle aktiver. Herefter sænkes positionen i det aktiv med det højeste 

marginale VAR, da det vil have den største hedging effekt. 

Incremental VAR 

Metodikken fra Marginal VAR kan udvides til, at banken kigger på hvor meget bankens porteføljerisiko 

ændres, hvis de indgår en ny handel der er eksponeret imod allerede eksisterende risikofaktorer. Den nye 

handel defineres som en vektor a, der indeholder eksponeringer til de forskellige risikofaktorer, angivet i 

kroner. Effekten på VAR findes simpelt ved at beregne VAR, før og efter handelen gennemføres: 

                            (1.40) 

 

Det er meget let for banken at fortolke incremental VAR. Hvis incremental VAR er negativ, har den nye 

handel fungeret som en hedge, hvis ikke har den været risikoforøgende.  

Problemet med Incremental VAR er, at den for store banker, der håndterer et meget stort antal af aktiver, 

tager meget lang tid at beregne. Derfor benytter banker sig ofte af en tilnærmet approksimation. Denne 

approksimation udføres vha. marginal VAR. Den er givet som: 

            (    )      (1.41) 

 

Hvor (    )  er gradienten. Her tillades det at ignorere 2. ordens led, da de udgør et minimalt bidrag, hvis 

a er lille i forhold den samlede portefølje. Det vil det typisk være for en bank, der håndterer mange lån, 

men hvor hvert enkelt lån udgør et minimalt bidrag til den samlede portefølje værdi. Derfor kan en bank 

med rimelighed beregne incremental VAR approksimativt som:  

                 (    )    (1.42) 
 

Denne beregning er langt nemmere, da banken allerede har beregnet      for alle aktiver i forbindelse 

med at sammensætte en efficient portefølje. Banker står derfor over for et trade off problem imellem 
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tidsbesparelse og præcision. Her vil banker typisk vælge en tærskelværdi V for handler, hvor de beregner 

handler mindre end V vha. ligning(1.42) og handler større end V vha. ligning(1.40).  

Incremental VAR er også anvendeligt for handler, der involverer eksponeringer i nye risikofaktorer. Hvis 

banken investerer i et aktiv a, som den ikke allerede holder i sin portefølje, så stiger værdien af porteføljen 

fra            . Her er a det beløb, der er blevet investeret i aktiv i. Variansen for denne nye portefølje, 

kan nu skrives som:  

    
     

    
               

  (1.43) 

 

Bemærk at ligning(1.43) giver bankerne mulighed for at bestemme størrelsen af denne nye handel sådan at 

porteføljerisikoen bliver mindst mulig. Ekstremumspunktet kan findes ved at differentiere og sætte lig nul, 

da det er en konveks funktion. 

     
     

 

  
           

  og sættes dette lig 0 fås: 

     
   

  
      

  
 

  
  

 
(1.44) 

  

Dermed har banken et udtryk, der beregner den position i aktiv i, som minimerer portefølje variansen. 

Denne metode kendes i bankverdenen under navnet bedste hedge. 

Component VAR 

For at en bank kan håndtere sin risiko optimalt, så skal den være i stand til at lave en risiko dekomponering 

af sin portefølje. Formålet er at finde ud af, hvor meget hvert aktiv bidrager til den samlede porteføljerisiko. 

Dette er relativt kompliceret, da porteføljerisikoen ikke er lineær i forhold til sine komponenter. Banken 

kan ikke blot finde VAR for alle individuelle positioner og vægte dem imod hinanden. En sådan tilgang ville 

ignorere alle diversifikationseffekter. I stedet benytter bankerne igen marginal VAR til at finde en 

approksimation for risikobidraget fra hvert aktiv. Denne approksimation er givet som: 

               (     )      
     

 
             

 
(1.45) 

 

Component VAR finder altså, hvordan VAR approksimativt ville ændre sig, hvis banken fjernede en 

komponent fra sin portefølje. Der gælder som før, at denne approksimation er mere præcis, når hver VAR 

component er forholdsvist lille. Dette vil som for incremental VAR være tilfældet for en bank, der håndterer 

en stor portefølje. Der gælder naturligvis, at summen for alle disse component VAR skal summe til 

porteføljens totale VAR: 

                       (∑     

 

   

)      
 

(1.46) 
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Det kan vises, at ovenstående summer til VAR med følgende simple udregning: 

  
       (     )       (     )      

 (∑     

 

   

) 
 

(1.47) 

 

Denne ligning er kun opfyldt med lighedstegn når ∑      
 
     . 

Banken har dermed et additivt mål for porteføljerisiko, der medtager korrelationer imellem 

aktiverne/komponenterne. Der gælder, at aktiver med en negativ/positiv component VAR fungerer som en 

hedge/risikoforøger imod risikoen for den resterende del af porteføljen.  

Component VAR kan forsimples yderligere:  

Det er tidligere blevet vist, at       
  

  
  Dette indsættes nu i ligningen for component VAR: 

              (    )     (      )          

Hermed kan banken meget simpelt finde det relative bidrag fra hvert aktiv til det totale portefølje VAR som: 

        
     

   
      

 
(1.48) 

Alle forretningsenheder i en bank benytter disse værktøjer til at styrke deres rentabilitet. Dette kan opnås 

ved at sammensætte deres porteføljer bedst muligt i forhold til at nedbringe kapitalkravene givet fra 

Baselreglerne.  

Det teoretiske grundlag for at beregne markedsrisiko i forhold til Baselreglerne er nu på plads. I praksis kan 

bankerne der håndterer meget store porteføljer ikke kun benytte ovenstående modeller. De vil typisk bruge 

multivariate modeller, da det er vanskelligt at håndtere 
 (   )

 
 led for en stor portefølje. Ydermere vil det 

ikke altid gælde, at ∑ er positiv definit for store porteføljer. En     matrix M er positiv definit, hvis      

er positiv for enhver ikke nulvektor z, der indeholder reelle tal. Hvis ∑ ikke er positiv definit, kan bankernes 

beregninger vise at       , hvilket ikke giver økonomisk mening. For at løse problemet benytter 

bankerne ofte den diagonale model foreslået af William F Sharpe (Sharpe, 1963). Denne model der er 

inspireret af CAPM modellen postulerer, at alle aktiver er påvirket af den samme faktor, kendt som 

markedsfaktoren. Dermed kan VAR ikke længere blive negativt og antallet af beregninger nedbringes 

signifikant. Udover at nedbringe antallet af beregninger vil bankerne typisk bruge andre fordelinger end 

normalfordelingen grundet problematikken med fede haler. Her benyttes som tidligere nævnt ofte en t-

fordeling, men bankerne kan også benytte de mere komplekse copulaer. En copula er en funktion, der 

transformerer den marginale fordeling for alle variable til en ny fælles fordeling. Hvis bankerne har mange 

forskellige derivater, vil det ofte ikke være muligt at bruge lukkede analytiske formler. Derfor anvender 

bankerne typisk monte carlo simulationer, hvilket vil blive beskrevet både under operationel risiko og den 

empiriske del af denne afhandling. Antallet af simulationer skal være så højt, at der opnås konvergens. 

Tankegangen bagved alle ovenstående udvidelser til markedsrisiko vil blive gennemgået under opgørelsen 

af kreditrisiko og operationel risiko. Det sammenholdt med at de lukkede formler sagtens kan håndtere den 

relevante portefølje givet i den empiriske del gør, at fokus nu vil blive rettet imod kreditrisiko. 
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Kreditrisiko 
Et nøgleproblem inden for kreditrisiko var traditionelt at finde en stærk forbindelse imellem statistiske 

modeller, der kan beskrive fordelingen af fallitter og en økonomisk model for prisfastsættelse. Denne 

stærke forbindelse kom, da der blev udviklet modeller til prisfastsættelse af optioner. Det er her, at 

kreditrisiko har sine rødder. Når disse modeller er kortlagt, kan man teoretisk besvare følgende spørgsmål: 

” Givet markedspriserne, hvad er så markedets vurdering af sandsynligheden for at gå fallit?”. Før dette 

spørgsmål besvares, vil der blive introduceret en række variable, der vedrører sandsynligheden for fallit. 

Herunder vil det også blive klart, hvad der menes med en risikopræmie2.  

Merton modellen 

Det overordnede mål er at prisfastsætte en erhvervsobligation udstedt af en virksomhed, som antages at 

følge en geometrisk brownsk bevægelse. 

                       (2.1) 

Hvor   er en standard brownsk bevægelse. 

Løsningen er kendt som værende lognormal, hvilket vises senere i denne afhandling, og værdien af 

virksomheden kan til tid t bestemmes vha. Ito’s lemma som: 

       
((  

 

 
  )     )      (2.2) 

I en risikoneutral verden med Q sandsynligheder, kan   erstattes med den risikofrie rente r:  

      
((  

 

 
  )     

 )
       (2.3) 

I den simpleste version af Merton modellen antages virksomhedens værdi at være summen af gæld og 

equity:  

          (Modigliani-Miller: Kapital struktur er irrelevant)   (2.4) 

Når en virksomhed etableres til tid 0, så antages det, at de udsteder to typer af fordringer: gæld og Equity. 

For den simple Merton model er gæld defineret som en nulkuponobligation med pålydende værdi D og 

udløbsdato T. Payoff for gæld    og equity   , kan nu findes som: 

      (    )       ((    )   )    (2.5) 

       (      )      (2.6) 

Fra ligning (2.6) ses det, at aktionærerne har begrænset ansvar, da de ikke betaler D hvis den overstiger   . 

I det tilfælde vil indehaverne af obligationerne overtage de tilbageværende aktiver og modtage      

som recovery. Maksparenteserne for ligning(2.5) og ligning(2.6) replicerer payoff for optioner.  

 

                                                           
2
 Afsnittet om Merton modellen, KMV metoden, intensitetsmodeller og CDS-kontrakter er baseret på: David 

Lando(2004):” Credit risk modeling: theory and applications ” kapitel 2,5 og 8 medmindre andet fremgår. 
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Derfor benyttes Black-Scholes formel, til at værdisætte equity og gæld til tid t som: 

      (            )     (2.7) 

       (  (   ))     (            )      (2.8) 

Optionstilgangen gør det muligt for en bank at bestemme følgende karakteristikker for 

nulkuponobligationen   :  

 Den øges i forhold til V:  

 Den øges i forhold til D:  

 Den falder i forhold til r:  

 Den falder i forhold til tid til udløb: 

 Den falder i forhold til volatilitet:  

Det sidste punkt er det mest interessante. En forøgelse af risikoen i en virksomhed ændrer ikke værdien af 

aktiverne, men det flytter værdi fra gældshaverne til aktionærerne. Dette kan som nævnt ses ved, at 

optionerne stiger i værdi. For at eliminere dette problem må man give indehaverne af obligationerne en vis 

indflydelse i forhold til, hvilke aktiver der investeres i. Ellers vil aktionærerne øge risikoen i virksomheden. 

Dette kan opnås ved at sælge sikre aktiver og reinvestere midlerne i mere risikofyldte aktiver. Denne 

kontrol er inkorporeret i Merton modellen, da det i denne model ikke er muligt at justere volatiliteten.  

Risikostrukturen for rentesatser: 

Når effekten af forskellige model antagelser sammenlignes, så kan det være brugbart at kigge på 

renteafkast i stedet for priser. Renteafkastet på en erhvervsobligation er defineret som: 

 (   )  
 

   
   (

 

  
)              ( (   )(   ))     (2.9) 

Der refereres til dette afkast som det lovede afkast. Det lovede afkast vil for en erhvervsobligation være 

højere end det forventede afkast grundet konkursrisikoen. I en risikoneutral verden er det forventede 

afkast altid r. differencen imellem renten på en erhvervsobligation og den risikofrie rente kendes som 

kreditspændet: 

 (   )   (   )    (2.10) 
  

Størrelsen af kreditspændet bestemmes af markedets vurdering af konkurssandsynligheden, samt 

investorernes risikovillighed. I en risikoneutral verden kan bankerne finde konkurssandsynligheden for en 

virksomhed direkte fra kreditspændet. I praksis er investorer risikoaverse og skal som et resultat heraf 

kompenseres for at påtage sig risiko. Det forventede afkast for en erhvervsobligation, vil derfor altid være 

højere end r. Denne kompensation kendes som en risikopræmie, og som det blev vist under marginal VAR, 

afhænger den af  .    

Risikostrukturen for renter kan findes ved at kigge på s(T) som en funktion af tiden T. Kreditspænd og 

optionspriser har sammenlignelige egenskaber, dog med en vigtig undtagelse- tid til udløb. Afhængigheden 
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af tid til udløb er ikke monoton for et kreditspænd, hvilket fremgår af nedenstående figur. Maksimum 

punktet for kreditspændet kan både være for meget korte og meget lange udløbstider. 

 

Kreditspænd for korte perioder i Merton modellen: 

Det kan jf. ovenstående være interessant at se, hvordan kreditspændet afhænger af tid. Dette kan gøres 

ved at kigge på en meget kort periode, hvor værdien er henholdsvis over/under værdien af gæld.  

   : Kreditspændet går imod nul, når tid til udløb bliver kortere. Dette er et resultat af, at 

sandsynligheden for at gå fallit går imod nul, når tiden til udløb går imod nul. Dette kan udledes ved at 

kigge på en nulkuponobligation: 

    ( )       ( )     
 

 
   (

  

 
)     

 

 
    (  (    )) 

  
 

 
(  (    )   )   

 

 
  (    ) 

(2.11) 

 

  (    )    hurtigere end     og derfor vil     ( )   . 

Dette skyldes, at en diffusionsproces X har den egenskab at for ethvert     gælder der:  

 (|       |   )

 
           

 
(2.12) 

En nulkuponobligation med pålydende værdi D har en lavere pris og et højere afkast, end en obligation med 

same pålydende værdi i Merton modellen, grundet recovery. Derfor må der gælde, at når kreditspændet 

for en nulkuponobligation går imod nul, så gælder det samme for en obligation i et Merton setup.   

   : Her går kreditspændet imod uendelig, når der er kort tid til udløb. Dette skyldes, at obligationen vil 

blive handlet til en pris, der reelt svarer til værdien af virksomheden V. Derfor vil en investor kræve en 

meget høj rente som kompensation for den høje konkursrisiko.  

Basel 3 kræver, at banker bruger kreditspændet, der afspejler markedets vurdering af kreditrisiko til at 

beregne CVA. Det vil senere blive vist, at der er forskel på markedets prisfastsættelse af kreditrisiko og den 

reelle kreditrisiko. Dette skyldes den omtalte risikoaversion iblandt investorer, der derfor forlanger en 

risikopræmie for at påtage sig risiko.  
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Udvidelser til Merton modellen: 

Den simple Merton model introducerede en metode til at beregne sandsynligheden for konkurs for en 

virksomhed. Der er desværre mange kritiske simplifikationer. For at nævne nogle få:  

- Dynamikken for aktivernes værdi kan indeholde hop. 

- I den simple Merton model kan virksomheden kun gå konkurs, når nulkuponobligationerne 

udløber. 

- Modigliani-Miller: Kapital struktur er irrelevant 

- I den virkelige verden er renterne ikke konstante, men derimod stokastiske. 

De to øverste antagelser bliver behandlet i appendiks 1 og 2. Med disse udvidelser er det muligt for en 

virksomhed at gå konkurs, før gælden udløber, også for meget korte løbetider. Ved at implementere disse 

udvidelser virker Merton modellen meget realistisk i forhold til den virkelige verden. Den har af samme 

årsag vundet stor popularitet iblandt bankerne. Bankerne benytter virksomheders aktiekurser til at beregne 

et estimat for deres konkurssandsynlighed. Dette estimat rangerer forskellige virksomheder i forhold til 

hinanden godt, men det afspejler ikke den sande konkurssandsynlighed. Bankerne kan konvertere deres 

estimat fra Moodys database, hvor det fra historisk data konverteres til en sand konkurssandsynlighed. 

Denne proces vil blive gennemgået i de følgende tre afsnit. 

Estimation af aktivernes værdi og volatilitet fra observerede aktiepriser 

Det er allerede blevet vist, at værdien af equity kan findes fra Merton modellen som:  

      (           ) (2.13) 
 
Et problem ved denne model i praksis er, at banken hverken kender aktivernes værdi (  ) eller volatilitet 
(  ). Derudover kendes den øjeblikkelige værdi af gælden    sjældent, men blot den pålydende værdi D. 
 
Problemet kan ikke løses ved at kigge på to perioder og herefter løse to ligninger med to ubekendte, da    
konstant ændrer sig. Derfor løser banken i stedet problemet ved at benytte ITO’s Lemma’s formel, hvor den 
kigger på processen for   .  
 
Fra Ito’s Lemma fås: 
 

    (   )   
  

  
    

  

  
   

⏟          
             

 
 

(2.14) 

 
Der skrives (…..) i ligning (2.14) da banken udelukkende er interesseret i volatiliteten. 

Fra processen beskrevet i ligning(2.14), må nedenstående gælde: 

   
  

  
    

  

  
    

 
(2.15) 

Fra ligning(2.15) ses det, at når gælden er meget lav, så er volatiliteten for equity og virksomhedens aktiver 

identisk. Dette skyldes, at alle aktiver ejes af aktionærerne.  



27 
 

Der gælder derfor: 

  

  
    

  

  
           

 
(2.16) 

Ligning (2.16) vil typisk ikke være opfyldt, da alle rationelle virksomheder vil forsøge at udnytte 

skattefradraget, der medfølger, når man finansierer sine aktiviteter med lån. Banken bliver derfor nødt til at 

benytte nogle mere komplicerede modeller til beregning af aktivernes værdi og volatilitet. Der findes to 

metoder, der approksimativt giver det samme resultat. Disse gennemgås i de følgende to afsnit. 

Den iterative metode 

En iterativ ordning som virker godt er Vassalou-Xing metoden (Xing, 2004). Først observeres en serie af 

aktiepriser            . Banken kan nu ved at invertere Black-Scholes formel for en given værdi af   

beregne værdien af aktiverne    ( ). Hver gang der indsættes en ny aktiepris findes et bedre estimat. 

Dermed bringer det n-te skridt i processen banken fra et estimat   
  for aktivernes volatilitet, til et 

forbedret estimat   
   . Proceduren løber som følgende: 

1) Observer    for alle t over en given periode 
2) Vælg et    som startgæt (dette kunne være   ) og find nu    ved at invertere Black-Scholes formlen 

for ethvert t 
3) Fra serien af    vil der blive estimeret et nyt    
4) Kør skridt to og tre indtil der opnås konvergens 

 

I skridt tre estimeres    som: 
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(2.17) 

 

Hvor   er middelværdien: 
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(2.18) 

 

Fordelen ved denne metode er, at den er meget hurtig at implementere. Derfor anvendes den flittigt i 

mange banker. Nogle banker foretrækker at benytte det teoretisk mere korrekte maksimum likelihood 

estimation. Det vises i den empiriske del af denne opgave, at differencen imellem estimaterne er minimale. 

Differencen er så lille for en bank, der har meget data, at det i praksis ikke vil betyde noget for de 

regulatoriske kapitalkrav, hvilken metode bankerne anvender. 
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Maximum likelihood metoden 

For at udlede parametrene vha. maksimum likelihood estimationen, benyttes den flerdimensionelle 

transformationssætning. 

 (   )  
 (   (   )  )

|   (  (   (   )))|
 

Givet et Merton setup fås: 

  (     ) 

     (     )      (     ) 

Her er   kendt i form af aktivernes værdi og   er transformationen af   over til den samlede aktieværdi. 

For at lave denne transformation skal banken kende tætheden for   . 

Tælleren: Først findes tælleren som den simultane fordeling af  (  )     . Her benyttes nogle antagelser, 

der allerede er introduceret under markedsrisiko i forbindelse med udregningerne. 

Under P-mål er værdien af aktiverne fortsat: 

                   

Derfor vil alle ændringer af  (  ) bestå af til vækster, der følger en brownsk bevægelse. Det kendes fra 

markedsrisiko, at disse til vækster er uafhængige og indeholder markov egenskaben.  Derfor behøves kun 

information om tidspunkt t-1 for at sige noget om tidspunkt t. Dette benyttes for at finde tætheden for 

 (  )     . Den simultane fordeling kan derfor skrives som: 

 (       )   (  ) (  |  )  (  |         )  (  |         ) 

Grundet markov egenskaben kan tætheden findes som produktet af de enkelte aktivers værdier, betinget 

med aktivernes værdi til tidspunktet før, således at: 

 (       )   (  ) (  |  )  (  |    )  (  |    ) 

Det forudsættes nu, at virksomhedens aktivers værdi til tidspunkt t givet værdien til tidspunkt t-1 er 

lognormalt fordelt som:   

  |          

Dermed kan den simultane fordeling af  (  )      findes som produktet af lognormalfordelinger som igen 

er lognormalfordelt. 

Nævneren: 

Nævneren findes som den numeriske værdi af determinanten til jacobimatricen af vores transformation. 

Her er det et krav, at transformationen  ( ) er: bijektiv, kontinuert differentiabel og at 

determinantmatricen er regulær for alle V. Alle disse betingelser er opfyldt i dette tilfælde, da   er bijektiv 
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for alle S samt kontinuert differentiabel. Dette skyldes, at    (     ) er prisen på en Black-Scholes Call 

option som er kontinuert og monotomt voksende i V. Jacobi-matricen kan derfor skrives som: 
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Her ses det, at matricen kun har elementer forskellig fra nul i diagonalen. Dette medfører, at 

determinanten er forskellig fra nul, og matricen er derfor regulær. 

Log-likelihooden: 

Når udtrykket for både nævner og tæller kendes, så kan likelihood funktion opskrives. Herefter tages 

logaritmen af denne funktion, da det forsimpler beregningerne. Funktionen er givet som: 
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    (2.19) 

Hvor       (    ). Dermed kan bankerne beregne et estimat for aktivernes værdi for ethvert  . Der 

anvendes nu en numerisk metode til at maksimere loglikelihoodfunktionen. I den empiriske del af denne 

opgave, bruges solveren. Når loglikelihoodfunktion er maksimeret, så vides det, at man har fundet den 

sande varians, og    (    ) er lig den observerede værdi af aktiverne. Både   og    vil blive beregnet i den 

empiriske del af opgaven, hvorefter virksomhederne rangeres i forhold til hinanden med KMW metoden 

der vil blive beskrevet i det følgende afsnit.    

KMV metoden 

Moody’s KMW metode kan omdanne estimaterne for   og    til et estimat for en virksomheds 

konkurssandsynlighed. Som nævnt indledningsvis vil dette blot være et estimat, der kan bruges til at 

rangere virksomhederne. Fra en stor database kan Moody’s omdanne denne rangering til en faktisk sand 

konkurssandsynlighed.   

Moodys antager som Merton modellen, at virksomhedens aktivers værdi følger nedenstående proces: 
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(2.20) 

Sandsynligheden for konkurs svarer nu til sandsynligheden for, at aktivernes værdi er mindre værd end 

virksomhedens forpligtigelser, når gælden udløber: 

  (                         )   (    |    )   (   (  )     ( )|    ) (2.21) 
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Fra Crosbie og Bohn er konkurs punktet givet som (Bohn, 2003): 

                                                  (2.22) 
 

Ændringerne i virksomhedens værdi er beskrevet fra ligning(2.20), bankerne kan derfor ved at tage 

logaritmen til udtrykket finde værdien til tid t ud fra værdien til tid nul som: 
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(2.23) 

 

Her er   en stokastisk variabel, der påvirker virksomhedens afkast. Sandsynligheden for konkurs bliver 

derfor: 
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Ved at omrokere denne ligning fås: 
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(2.25) 

   

I et Black-Scholes setup hvor   antages at være normalfordelt    (   ), kan konkurssandsynligheden 

findes som: 
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(2.26) 

 

Her er udtrykket, som der tages den kumulative normalfordeling til kendt som distance to default(DD). Det 

ses fra ligning(2.26), at DD svarer til antallet af standardafvigelse, virksomheden er væk fra en konkurs. 
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(2.27) 

 

Empirisk giver ligning(2.26) som nævnt et meget dårligt estimat for den sande konkurssandsynlighed. Dette 

skyldes flere ting. Forøgelsen af aktivernes værdi kan ikke blot forklares vha.  , da der skal justeres for 

kapitale udbetalinger som eksempelvis dividender. Herudover er normalfordeling en meget dårlig fordeling 

til at beskrive konkurser. Hovedproblemet med normalfordeling er, at konkurstidspunktet ikke er en 

deterministisk variabel. I ovenstående model antages det, at konkurspunktet udelukkende afhænger af 

virksomhedens øjeblikkelige forpligtigelser og amortisationsplan.  En virksomhed i finansielle 

vanskeligheder vil altid justere sine forpligtigelser for at undgå en konkurs. Et sidste kritikpunkt af 

normalfordelingen er, at den har for smalle haler. Derfor vil bankerne undervurdere 

konkurssandsynligheden betragteligt for højt ratede virksomheder. Dette vil blive illustreret i den empiriske 
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del af denne opgave. Alligevel er KMW metoden brugbar. Dette skyldes, at selvom estimaterne for konkurs 

er forkerte, så kan de som nævnt stadig bruges til at rangere virksomheder i forhold til hinanden. Dette 

gøres ved at gruppere estimaterne for DD ind i små intervaller. Disse intervaller skal være små nok til, at 

sandsynligheden for konkurs i hvert interval kan antages at være konstant, men samtidig store nok til at de 

indeholder nok virksomheder til at gøre estimatet præcist. Denne proces skaber en kurve, som rangerer 

virksomheder i forhold til hinanden. Moodys kan fra en enorm database af historiske konkurser omdanne 

denne kurve til faktiske konkurssandsynligheder. Dermed bliver estimatet          omdannet til en sand 

konkurssandsynlighed defineret som: 

         
(                       )  (             )

(                       )  (                      )
 

 
(2.28) 

Moody’s har vist, at forholdet imellem DD og konkurs frekvenser er uafhængigt af størrelsen på 

virksomheden. Bemærk at Moody’s formel fra ligning(2.28) ikke indeholder  , da den som nævnt under 

markedsrisiko er umulig at estimere præcist. Dette er en svaghed ved modellen, da den naturligvis har en 

stor påvirkning for sandsynligheden for konkurs.  

Moody’s giver på bagrund af deres beregninger i ligning(2.28) en kreditrating til en given virksomhed 

afhængig af virksomhedens sandsynlighed for konkurs. Disse ratings kan ses i de to nedenstående tabeller. 

Tabel 10.1 indeholder Moody’s et års overgangsmatrice, og de kumulative konkurssandsynligheder kan ses 

i tabel 10.2. Disse er begge fra 2008, og er derfor ikke helt repræsentative for i dag. 

 

I praksis er der som nævnt en masse problemer med KMW metoden, disse problemer inkluderer: 

- Svært at anvende en optionsmodel da regnskabet for en virksomhed er langt mere kompliceret, 

end det er givet i modellen. 

- Vanskelligt at definere et stokastisk konkurspunkt 

- At måle forpligtigelser præcist er i praksis umuligt 

Disse problemer vil ofte medføre, at usikkerheden for konkursestimatet bliver for stort. Derfor vil bankerne 

gerne have et alternativ til Merton metoden. Et fornuftigt alternativ er de såkaldte intensitetsmodeller. Her 

behøver banken ikke at redegøre for, hvad konkursen er forsaget af. 

Intensitetsmodeller 

For intensitetsmodeller definerer banken konkurspunktet som en positiv stokastisk variabel  . Fordelingen 

for dette konkurspunkt kan beskrives vha. en hazard funktion h. Hazard raten beskriver intensiteten for 

konkurser. For at analysere hvordan risikoen for konkurs påvirkes af tiden, benyttes den eksponentielle 

fordelingsfunktion. Den eksponentielle fordelingsfunktion beskriver ventetiden imellem uafhængige 
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kontinuerte hændelser, der opstår med en konstant rate. Denne egenskab gør banken i stand til at definere 

en overlevelsesfunktion fra den kumulative eksponentielle fordelingsfunktion givet som: 
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(2.29) 

Det ses fra ligning(2.29), at en virksomheds overlevelse afhænger negativt af hazard raten. Hazard raten 

kan beregnes fra tabel 10.2 på forrige side. Ønsker en bank eksempelvis at beregne hazard raten for en CCC 

rated virksomhed i løbet af det tredje år, så fratrækkes konkurssandsynligheden for det 2. år fra 

konkurssandsynligheden fra det 3. år: 

                     .  

Banker refererer til denne punktsandsynlighed som den ubetingede konkurssandsynlighed. For den 

betingende konkurssandsynligheder betinger bankerne med, at modparten har overlevet de to første år. 

Denne sandsynlig er i dette tilfælde givet som                       . Derfor er den betingede 

overlevelsessandsynlighed givet som: 

       

       
        .    

Den betingede fallitsandsynlighed, der netop er blevet beregnet, dækker over en horisont på et år. Hazard 

raten, også kaldet konkursfrekvensen, er en betinget fallitsandsynlighed med en infinitesimal tidshorisont 

givet som: 
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(2.30) 

Hvor: 
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(2.31) 

 

Dermed bliver  ( )   den betingede konkurssandsynlighed i et uendeligt lille tidsinterval. Fra ligning(2.30) 

kan banken fra tidspunkt nul beregne den betingende konkurssandsynlighed for ethvert t. Årsagen er, at 

sandsynligheden kun afhænger af, at tiden går. Denne egenskab arves fra definitionen af den 

eksponentielle fordelingsfunktion. Desværre harmonerer denne egenskab dårligt med virkeligheden. I 

praksis vil der være informationer omkring virksomheden til tidspunkt t, der ikke var til rådighed til 

tidspunkt nul. Derfor betinger banker typisk med denne information. Dermed bliver sandsynligheden for 

konkurs givet som:  

 (      |  )    {   } ( )   (2.32) 

 

hvor    indeholder bankens information til tidspunkt t og   beregnes vha. denne information. For at 

inkorporere denne information i modellen konstrueres en hoppeproces   , hvor antallet af hop findes fra 

en poissonfordeling. En poissonfordeling tæller antallet af hændelser, givet en hazardrate fundet fra den 

eksponentielle fordelingsfunktion. Der forekommer et hop i modellen hver gang, der forekommer en 
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konkurs. Der fokuseres nu udelukkende på den første hoppetid   for denne proces, da det er her den 

potentielle konkurs indtræffer: 

  {
          
         

 og  (       |    )      

    {        }, Indeholder alt information om tilstandsvariablene i markedet. 

    {        }, Indeholder information omkring hvorvidt der er forekommet en konkurs eller ej. 

          

Den første hoppetid   er defineret som: 
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(2.33) 

 

Hvor    er en eksponentiel stokastisk variable med middelværdi en, som samtidig er uafhængig af (  )   . 

Med dette redskab til at estimere konkurssandsynligheder har banker nu et alternativ til at prisfastsætte en 

nulkupon erhvervsobligation. indledningsvist indføres en risikofri statsobligation, der kan prisfastsættes 

som: 
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      (  )                                              

En risikofyldt erhversobligation kan nu prisfastsættes ved at korrigere ligning(2.34) for ligning(2.33). Hvis 

banken antager nul recovery, så kan prisen beregnes som: 
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Her er renteprocessen erstattet med en intensitets justeret renteproces (   )(  ) 

For at indse, at  [ {   }|  ]      ( ∫  (  )  )
 

 
 bemærk at: 
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Et åbenlyst problem med ligning(2.35) er, hvordan estimeres intensiteten  ? Dette gøres typisk fra 

markedsdata, hvor bankerne kan aflæse kreditspændet. Bankerne benytter typisk CDS kontrakter, da det er 

derivater, hvis værdi afhænger direkte af konkurssandsynligheder.  

CDS kontrakter 

En CDS kontrakt er et kreditderivat, der giver forsikring imod konkurs. I dets mest basale form betaler 

køberen af forsikringen en præmie til vedkommende, der udbyder forsikringen, indtil der opstår en 

konkurs, eller kontrakten udløber. 

 

Dette betyder, at hvis en obligation har en recovery rate på  , så skal sælgeren af forsikringen betale     

af hovedstolen til forsikringskøberen i tilfælde af en konkurs.  

Når CDS kontrakten indgås, så er værdien af CDS kontrakten 0. Dette betyder, at værdien af præmiebenet 

er lig med værdien af beskyttelsesbenet (ingen arbitrage princippet). 
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(2.36) 

 

-  (   ) er overlevelsesfunktionen 

-  (   ) er prisen på den risikofrie obligation 

-  ( ) er hazardraten 

-    ( ) er præmien der betales 

For beregningerne bagved ligning(2.36), henvises til appendiks 3. 

De implicitte konkurs sandsynligheder kan nu udledes ved at matche CDS kreditspændet fra modellen med 

CDS kreditspændet fra markedet. 

Køber af forsikring Sælger af forsikring 

Beskyttelsesben 

Præmie ben 
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Dette kan gøres ved at justere intensiteten, hvor forskellen på udtrykket i ligning(2.36) og kreditspændet i 

markedet for den relevante CDS minimeres. Andelen af recovery fremgår af CDS kontrakten. Denne er som 

standard 40 % for senior gæld. Dette er også tilfældet for alle CDS-kontrakterne under afsnittet ” Eksempel 

på Basel udregning”.  

Når intensiteten kendes, så kan den implicitte konkurssandsynlighed findes som: 

  ( )        ( ∫     
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(2.37) 

Markedet har naturligvis visse forventninger til, hvorvidt en virksomhed vil gå konkurs, hvilket er reflekteret 

i kreditspændet for en CDS. Hvis markedet vurderer, at risikoen for at en virksomhed går fallit er øget, så vil 

kreditspændet som konsekvens heraf blive større. 

Bemærk at ligning(2.36) kun er opfyldt i en risikoneutral verden, da forsikringsudbyderen ikke bliver 

kompenseret for at påtage sig mere risiko. Derfor vil konkurssandsynligheden fundet fra ligning(2.37) være 

for høj, da den har indbygget en risikopræmie. Altman har analyseret en portefølje af erhvervsobligationer 

med en given rating (E.I Altman, 1998). Han fandt ud af, at de udkonkurrerer et risikofrit benchmark 

(statsobligationer). Denne påstand er blevet støttet af flere andre økonomer. Hull har udregnet den 

gennemsnitlige forskel imellem risikoneutrale fallitsandsynligheder og virkelige fallitsandsynligheder (John C 

Hull, 2005). Det ses fra den nedenstående figur, at den relative forskel er større for virksomheder med en god 

rating.  

 

Forskellen imellem risiko neutrale sandsynligheder Q og virkelige sandsynligheder P kan forklares med et 

simpelt eksempel. Antag at du indgår i et væddemål, hvor der er 99 % sandsynlighed for at modtage 100 

kroner, og 1 % sandsynlighed for ikke at få noget (nul recovery). Dette er skematiseret i nedenstående 

figur: 

 

Hvad er en fair pris for dette væddemål? Fra et risikoneutralt perspektiv ville man beregne prisen som: 

                           (                                 )  
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I den virkelige verden ville ingen rationel investor indvilge i at betale så meget, da de som nævnt er risiko-

averse. Denne risikoaversion opstår hovedsageligt pga. likviditetsrisiko og frygt for at tabe store beløb. Det 

er i praksis svært at rense Q-sandsynlighederne for størrelsen af risikopræmien selv med CAPM modellen. 

Derfor vil P-konkurs sandsynlighederne blive fundet vha. de resultater Hull har påvist i figuren på forrige 

side.  

Med de teoretiske kundskaber til at beregne risikoen for en konkurs, kan fokus nu rettes imod 

konsekvensen af en konkurs. For at estimere det forventede tab fra en konkurs skal bankerne kunne finde 

det forventede udestående, når konkursen indtræffer samt størrelsen af recovery. 

Recovery 

Under Basel restriktioner er der en vigtig komponent kaldet loss given default(LGD). Dette svarer til den 

andel af bankens eksponering, der tabes, givet af modparten går konkurs. Denne andel findes som (1-

recovery raten). Recovery raten er en stokastisk variabel, der ligger i et interval imellem nul og et. LGD 

afhænger af mange forskellige faktorer heriblandt kollateral. Udlånerne har typisk også forskellig prioritet 

for hvem, der skal betales først i tilfælde af konkurs. Dette ser man eksempelvis for CDO’er, hvor der både 

er en senior og junior(mezzanin) tranche. Industrien er også meget afgørende for recovery. En It 

virksomhed vil eksempelvis ofte have en meget lav recovery rate, da halvfærdige it programmer sjældent 

har en ret høj værdi. Derudover er det vist, at der er en negativ korrelation imellem konkurs og recovery 

rate. Dette betyder altså, at banker generelt forventer at modtage mindre recovery fra et risikabelt udlån 

end ved mere defensive udlån. Da recovery raten varierer meget for forskellige lån, så inddeler banker 

typisk lånene i forskellige grupper. For hver gruppe kendes middelværdien og standardafvigelsen. Herefter 

kan banken ved hjælp af betafordelingen løbende fitte de forventede værdier af recovery for hver gruppe 

(Jorion, 2000). Moodys har vha. denne tilgang fundet følgende historiske recovery rater for forskellige lån: 

 

Det regulatoriske kapitalkrav til bankerne reduceres naturligvis som følge af en høj recovery rate. Dette ses 

let fra ligning(4.7) under afsnittet” Baselreglerne”. Når der haves et estimat for recovery, kan banken finde 

sin samlede krediteksponering. 

Krediteksponering 

En vigtig del af kreditrisiko er modpartsrisiko, hvor banken opgør de potentielle tab på deres underliggende 

transaktioner for hver modpart. Når en modpart går konkurs, så vil en bank naturligvis gå glip af alle 

fremtidige betalinger, der er indskrevet i kontrakten. Banken og modparten opgør nu deres 
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nettoudestående med hinanden. Dette kan være både positivt og negativt for banken. Herefter tages der 

højde for evt. kollateral3. 

Nettoudestående negativ værdi: Her skylder banken penge til modparten, denne situation kunne 

eksempelvis opstå i en renteswap kontrakt. Der gælder i denne situation, at banken ved lov er tvunget til at 

betale sit udestående til modparten. Derfor vil en bank hverken opnå en indtjening eller et tab i tilfælde af, 

at modparten går konkurs. 

Nettoudestående positiv værdi: Når en modpart går fallit, så kan de ikke påtage sig fremtidige 

forpligtigelser. Derfor vil banken blot modtage den recovery andel, der er tilbage i konkursboet. Denne 

ukendte Recovery andel er ikke medtaget i definitionen for krediteksponering. Dette er årsagen til, at der 

justeres for LGD i Baselreglerne. 

Ved den gældende lovgivning kan en bank altså aldrig opnå en kapital gevinst fra krediteksponering. 

Krediteksponeringen for en bank bliver derfor: 

                      (                 ) 

Det ses, at krediteksponeringen svarer til at være kort i en option. Da aktiverne, der handles imellem 

banken og modparterne, er eksponeret for markedsrisiko, så kan bankerne benytte en fremgangsmåde, der 

er inspireret af VAR til at opgøre værdien af krediteksponering.  

Sammenligning med Value At Risk 

Tids horisont: Krediteksponering opgøres for et år, hvilket altså er en væsentlig længere horisont end 

aktiver, der ligger i trading bogen. Derfor accepterer Baselkomitéen ikke, at banker blot skalerer deres 

daglige VAR med kvadratroden af antal bankdage på et år. Dette betyder, at banken må medregne driften 

 , selvom den estimeres upræcist.   

Risikoafbødningsinstrumenter: Banker benytter en teknik kaldet netting til at nedbringe 

krediteksponering. Herudover vil der for banklån ofte blive stillet kollateral, hvilket ikke er tilfældet for 

derivater i trading bogen. 

Risikohåndtering og prisfastsættelse: Eksponering skal defineres for både risikohåndtering, som det også 

gælder for VAR, men også prisfastsættes. Denne prisfastsættelse vil blive gennemgået under afsnittet CVA. 

Måling af Krediteksponering 

Den mest almindelige opgørelse af krediteksponering følger retningslinjerne fra Basel restriktionerne. Her 

beregnes den forventede eksponering (EE) og evt. også den maksimale eksponering (PFE) for en given 

kritisk fraktil. Disse er afbilledet figurerne på næste side: 

                                                           
3
 Krediteksponering og Netting er baseret på: Jon Gregory(2012):” Counterparty credit risk and credit value 

adjustment” kapitel 8. 
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Beregningstilgangen for PFE er identisk med dem, der blev vist for VAR dog med den åbenlyse forskel, at 

eksponeringen angiver et tilgodehavende for banken. Da tidshorisonten er et år, vil der som nævnt også 

blive justeret for driften  . Dermed bliver PFE for en kritisk fraktil   givet som: 

            ( ) (2.38) 

For EE gælder det, at den altid vil være over den forventede fremtidige værdi for eksponering. Dette 

skyldes, at alle de negative værdier bliver sat til 0 som tidligere nævnt. Dette er samme koncept, som gør 

sig gældende for en option, der er mere værd end den underliggende forward kontrakt. EE er givet som: 
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(2.39) 

Her er   den kumulative standardnormalfordelingen og  ( ) Repræsenterer den normale 

fordelingsfunktion. For specialtilfældet hvor     fås: 
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(2.40) 

Ved at benytte ligning(2.38) og ligning(2.39) kan banken finde PFE og EE for ethvert tidspunkt t. 

Sommetider laver banker også en kurve, der angiver maksimum PFE. Når banken inkluderer driften, så vil 

den maksimale risiko ikke nødvendigvis være givet for sluttidspunktet. Dette skyldes, at driften kan være 

positiv/negativ for det aktiv, banken er kort/lang i. Dette er der et eksempel på under afsnittet ”Eksempel 

på Basel udregning”. Banken kan også lave en kurve, der viser hvordan EE påvirkes af tiden. Denne kendes 

som EPE og kan findes ved at integrere over tiden og herefter dele med tidshorisonten. For et 

standardiseret eksempel med middelværdi nul som i ligning(2.40) kan EPE findes som: 
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(2.41) 

Her er der igen antaget efficiente markeder, hvilket gør at standardafvigelsen skaleres med  
 

 . 

Det viser sig i praksis, at nøgletal som EE og EPE undervurderer risikoen for transaktioner med en kort 

løbetid. Dette skyldes, at transaktioner med en kort løbetid typisk bliver geninvesteret med det samme, når 

de udløber. Baselkomitéen har derfor indført effektiv EE og effektiv EPE. Effektiv EE er en udgave af EE, 

hvor eksponeringen ikke kan falde over tid. Effektiv EPE er gennemsnittet af denne effektive EE over tid. 

Dette er illustreret på figurerne på næste side: 
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Med disse formler kan banken teoretisk finde sin krediteksponering.  

For at beregne kapitalkravet for kreditrisiko benytter banken udelukkende EE.  Derfor vil beregningerne for 

PFE, der næsten er identiske med beregningerne for almindelig VAR blive udeladt fra den empiriske del. 

Når EE kendes, så skal det som nævnt korrigeres for risikoafbødningsinstrumenter. Disse inkluderer bl.a. 

netting, kollateral og CDS’er. Netting har den største hedgeeffekt og vil derfor blive gennemgået grundigt i 

det følgende afsnit. 

Nettings påvirkning på krediteksponering  

Fordelen ved netting er, at den tillader banker at få eksponeringer overfor den samme modpart til at 

udligne hinanden. Dette betyder, at negative nettoeksponeringer kan udligne positive. Dermed er negative 

nettoeksponeringer ikke længere værdiløse for banken. Samtidig kan bankerne medregne korrelationen 

imellem eksponeringer, hvilket grundet teorien om markedsrisiko reducerer EE givet i ligning(2.39). 

Effekten af netting er derfor, at banken kan opgøre krediteksponeringen til en modpart som en option med 

en portefølje som underliggende aktiv. Dette reducerer krediteksponeringen i forhold til en sum af optioner 

til hver transaktion.  Reduktionen af bankens krediteksponering via netting afhænger af to ting, korrelation 

og bankens forventede fremtidige absolutte værdi for handlerne. Eftersom netting kun har værdi, når den 

absolutte værdi for forskellige handler har modsat fortegn, så er korrelation naturligvis vigtigt. En høj 

korrelation imellem eksponeringer gør det sandsynligt, at de har samme fortegn. I et sådant tilfælde vil 

netting have en lille eller i ekstreme tilfælde slet ingen værdi. Omvendt vil en negativ korrelation imellem 

eksponeringerne reducere bankens krediteksponering betragteligt. Da eksponeringer er påvirket af 

markedsrisiko, så kan netting faktoren findes som: 

          
  (   (   )  ) ̅     

Her er   sat til nul, da den er ens for porteføljen uafhængigt af, om banken finder den på transaktion til 

transaktions basis eller som en portefølje jf. ligning(1.8):   

 ( )  
 

√  
      

Ved at benytte ligning(2.39), findes risikoen for porteføljen som: 

             
 

√  
 √(   (   )  ) ̅  

√(   (   )  ) ̅

√  
 

 

Summen af de individuelle EE’s giver den forventede eksponering uden at benytte netting: 

    
 ̅ 

√  
, hvor n er antallet af eksponeringer. 
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Fordelen ved netting bliver derfor, som nævnt tidligere i ligning(1.21) under markedsrisiko givet som: 

            

   
 

√(   (   )  ) ̅

√  
 ̅ 

√  

 
√   (   )  

 
 √

 

 
 (  

 

 
)   

 
 

(2.42) 

                         

Effekten af denne netting faktor er afbilledet nedenfor, hvor korrelationsparameteren naturligvis er bundet 

af de samme restriktioner som vist under markedsrisiko:  

 

Netting afhænger dog ikke kun af antallet af aktiver og korrelationsparameteren. Det vil typisk ikke gælde, 

at korrelationsparameteren imellem aktiverne svarer fuldstændig til korrelationen imellem 

eksponeringerne. Dette skyldes, at eksponeringernes drift også har en påvirkning. Hvis driften har samme 

fortegn for mange eksponeringer, så vil den absolutte værdi for eksponeringerne i højere grad have samme 

fortegn. Dermed vil de ikke kunne udligne hinanden, og som et resultat heraf vil værdien af netting falde. 

Banken kan nu finde den totale kreditrisiko, der er knyttet til at låne en modpart penge eller indgå en 

derivatkontrakt. Det viser sig, at der også er porteføljeeffekter for kreditrisiko. Derfor bliver behovet for 

kapital til at dække kreditrisiko ikke blot summen af den kapital, der er lagt til side for hver enkelt modpart.  

Summering af kreditrisiko: 

Det er blevet vist både vha. Mertons model og intensitetsmodeller, hvordan bankerne beregner 

sandsynligheden for konkurs for en enkelt transaktion. Hvis sandsynligheden for at virksomheder går fallit 

var uafhængige af hinanden, så ville bankerne som nævnt kunne finde det samlede kreditkapitalkrav som 

summen af kreditkapitalkravene for alle modparter. Det viser sig, at lånere ikke går konkurs uafhængigt af 

hinanden, da konkurser afhænger af makroøkonomiske faktorer som eksempelvis systemisk risiko4. 

Nedenstående figur viser, hvordan raten af konkurser varierer fra år til år:  

 

                                                           
4
 Summering af kreditrisiko og CVA er baseret på:John C. Hull(2012) kapitel 11 og 17.  
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Det ses, at sandsynligheden for konkurs er helt nede på 0,087 % i 1979 hvorimod den er helt oppe på 5,422 

% under finanskrisen i 2009.  

For at modellere hvor mange lån der forventes at gå konkurs i en portefølje, indføres variablen   , som 

angiver tidspunktet, for hvornår virksomheden i går konkurs. Her antages det implicit, at alle virksomheder 

vil gå konkurs, hvis T vælges stor nok. Yderligere antages det, at tiden til konkurs for alle lån følger den 

samme kumulative fordelingsfunktion. Denne fordelingsfunktion benævnes  . Ved at bruge den gaussiske 

copula model, kan korrelationen imellem de forskellige    beregnes. For ethvert i afbilledes    i en ny 

variabel   . Alle    antages at følge en normalfordeling, og korrelationsstrukturen imellem dem kan 

beregnes vha. en faktormodel. Denne faktormodel indeholder en makroøkonomisk faktor F, der skaber 

afhængighed imellem alle konkurser. Dette kan skrives som: 

      √       
(2.43) 

   er en komponent, der er unik for hvert lån, og samtidig er u korreleret med alle andre variable. Både F og 

   antages at følge en normalfordeling. a er en konstant der ligger imellem 0 og 1. Copula korrelationen er i 

dette tilfælde ens imellem alle lån. Derfor fås: 

     

Og dermed kan ligning(2.43) omskrives til: 

   √   √      (2.44) 

Bankerne er ligesom det var tilfældet for markedsrisiko interesseret i at finde det maksimale antal 

konkurser inden for en given horisont givet en kritisk fraktil. Dette tidspunkt vil for banker typisk være et år, 

da det er under denne horisont, at Baselreglerne kræver, at kreditrisikoen opgøres. Banken er altså 

interesseret i at finde sandsynligheden for at     . Hvis  ( )   ( ), så fås: 

     [ ( )] (2.45) 

Værdien for T givet fordelingsfunktionen for    mappes nu til værdien for U sådan at der gælder for 

fordelingsfunktionen af    at: 

                    (    )                      (    ) 

Sandsynligheden for konkurs til tiden T afhænger som nævnt af værdien for markedsfaktoren F. Denne 

markedsfaktor kan ses som et indeks, der angiver niveauet for de makroøkonomiske forhold i en økonomi. 

Hvis værdien af F er høj, så er de makroøkonomiske tilstande positive. Alle    vil derfor være høje, sådan at 

sandsynligheden for fallit er lav. Det omvendte gælder, hvis værdien af F er lav. For at undersøge dette 

forhold nærmere, findes sandsynligheden for konkurs, hvor der betinges med F.  
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Fra ligning(2.44) fås: 

   
   √  

√   
                              

Sandsynligheden for at      betinget med faktor værdien F er dermed: 

   (    | )     (   
  √  

√   
)   (

  √  

√   
) 

 

(2.46) 

Dette er naturligvis også sandsynligheden for at (    | ) sådan at: 

   (    | )   (
  √  

√   
) 

 

(2.47) 

 ( ) er den ubetingede sandsynlighed for, at et lån vil gå fallit til tidspunkt T. Dette forkortes til 

PD(probability of default). Fra ligning(2.45) haves det, at      [  ]. Dermed kan ligning(2.47) skrives 

som: 

   (    | )   (
   (  )  √  

√   
) 

 

(2.48) 

For en stor portefølje af lån der alle har samme sandsynlighed for konkurs, og hvor copula korrelationen er 

 , der giver ligning(2.48) et godt estimat for, hvor mange procent af lånene bankerne kan forvente er gået 

konkurs, når der betinges med F. Dermed haves et estimat for konkursraten for en portefølje af lån. Hvis F 

reduceres, vil denne konkursrate stige som tidligere nævnt. 

Et nøglespørgsmål for bankerne er nu, hvor høj kan konkursraten blive? Da F følger en normalfordeling, så 

vides det, at sandsynligheden for at F bliver mindre end Y er givet som    ( ). Der er derfor en 

sandsynlighed Y for, at konkursraten vil være højere end: 

 (
   (  )  √    ( )

√   
) 

 

(2.49) 

Derfor kan banken definere WCDR(T, X) som den værste konkursrate for en tidshorisont T givet en fraktil X. 

Med denne terminologi haves, at Y= 1 – X. Der gælder endvidere, at    ( )      (   ) og derfor kan 

ligning(2.49)omskrives til: 

    (   )   (
   (  )  √    ( )

√   
) 

 
(2.50) 

Dette resultat blev først påvist af Vasicek (Vasicek, 1987).  
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Hvis en portefølje af lån alle har samme størrelse og sandsynlighed for konkurs, så kan banken beregne et 

VAR-mål for kreditrisiko for en periode T givet en fraktil X som. 

   (   )              (   ) (2.51) 

Her er LGD(loss given default) som nævnt under recovery. EAD står for exposure at default, hvilket kan 

udregnes med de teoretiske redskaber, der blev gennemgået under afsnittet krediteksponering. Da 

hverken EAD, LGD eller     (   ) er ens for alle lån, så kan en bank desværre ikke bruge ligning(2.51) i 

praksis. I en vigtig artikel viser Gordy, at ovenstående resultat kan udvides (Gordy, 2003). For en stor portefølje 

der indeholder M lån, hvor alle lån udgør en lille andel af den samlede størrelse af porteføljen, der svarer 

VAR approksimativt til: 

   (   )   ∑               (   )

 

   

 
 

(2.52) 

Hvor      er den udestående eksponering for lån i.      svarer til 1-recovery for lån i og      (   ) er 

den højeste konkursrate for lån i givet tiden T, fraktilen X og PD for lån i. For banker der håndterer store 

porteføljer, der bliver approksimationen så nøjagtigt, at Baselkomitéen accepterer dette som værende 

repræsentativt for det korrekte VAR mål. Denne formel vil derfor blive anvendt i den empiriske del på trods 

af, at den fiktive portefølje ikke indeholder nok lån til, at approksimationen bliver helt korrekt. 

Tæthedsfunktionen for kreditrisiko:  

Vasiceks formel fra ligning(2.50) kan bruges til at finde en tæthedsfunktion for kreditrisiko ud fra historisk 

data. PD og   kan estimeres vha. Maksimum likelihood estimation ud fra historiske konkursrater. 

Ligning(2.50) er opfyldt for alle fraktiler, hvilket benyttes til at skabe en tæthedsfunktion. Hvis KR er 

konkursraten, og G(KR) er den kumulative fordelingsfunktion for KR, så kan ligning(2.50) skrives som: 

    (
   (  ) √    ( (  ))

√   
)  

ved at isolere i forhold til G(KR) fås: 

 (  )   
√      (  )     (  )

√ 
 

 
(2.53) 

Hermed kendes udtrykket for den kumulative fordelingsfunktion for kreditrisiko. Fra afsnittet markedsrisiko 

blev det vist, at en kumulativ fordelingsfunktion findes ved at integrere over tæthedsfunktion. Derfor kan 

tæthedsfunktion findes ved at differentiere den kumulative fordelingsfunktion.  

Ved at differentiere ligning(2.53) fås: 

 (  )  √
   

 
   {

 

 
[(   (  ))

 
 (

√      (  )     (  )

√ 
)

 

]} 

 
(2.54) 
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Proceduren for at beregne maksimum likelihood estimater for PD og   på bagrund af historisk data udføres 

vha. nedenstående tre trin. 

1) Lav et startgæt for PD og   

2) Udregn logaritmen af tæthedsfunktionen angivet i ligning(2.54) for hver observation af KR hvor dit 

initiale gæt for PD og   indsættes. 

3) Find nu de værdier af PD og   der maksimerer summen af værdierne i trin to. Dette kan 

eksempelvis gøres vha. solveren i excel.  

Tæthedsfunktionen for de historiske konkursrater givet på side 40 er udregnet med ovenstående metode 

og kan ses afbilledet nedenunder: 

5 

Her er maksimum likelihood estimaterne for   og PD beregnet til 0,110 og 1,34 %. Dermed kan banken 

udregne den 99,9 % værste konkursrate som: 

 (
   (      )  √        (     )

√       
)                 

Ved at beregne tæthedsfunktionen på ovenstående måde har banken implicit antaget, at alle 

konkursraterne kommer fra den samme fordeling. En nøjere analyse af tabellen med konkursraterne viser, 

at konkursraten for et år ikke er uafhængigt af konkursraten for det foregående år. Derfor bør bankerne 

rent teoretisk udvide sin model for konkursrater til at betinge med konkursraten for det foregående år. 

Credit Suisse financial products har vha. en række antagelse og monte carlo simulationer udviklet en sådan 

model. Dette vil dog ikke blive gennemgået, da Baselkomitéen accepterer en tæthedsfunktion udledt fra 

Vasiceks formel. Derfor kan det samlede tab for almindelige banklån findes fra ligning(2.52). Dette dækker 

dog ikke den totale kreditrisiko.  

Under finanskrisen blev det tydeligt, at en stor andel af tabene, der relaterer sig til kreditrisiko, kom fra 

bilaterale aftaler. Dette er en aftale imellem en bank og en modpart uden om fondsbørsen. Her handles 

der, hvad der kendes som over the counter (OTC) derivater. Kreditrisikoen der opstår fra sådanne handler 

opgøres vha. Credit value adjustment (CVA), hvilket gennemgås i næste afsnit. 

                                                           
5
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CVA  

CVA svarer til markedets vurdering af kreditrisiko. Banken udregner CVA for alle modparter. Herefter vil 

banken nedskrive værdien af alle udestående derivater med værdien af CVA for alle modparter. For 

beregningerne bagved CVA laves almindeligvis tre antagelser, der samtidig forsimpler udregningerne 

betragteligt.  

1) Banken kan ikke gå fallit, hvilket svarer til, at se bort fra hvad der kendes som DVA. Dette er en 

antagelse, der for mange banker er rimelig pga. to big to fail problematikken. Historien har dog vist, 

at ingen bank er for stor til at gå fallit (Lehmann Brothers) 

2) En risikofri værdiansættelse kan gennemføres, noget der er blevet væsentlig vanskelligere de 

senere år. Tidligere anså man LIBOR renten som værende risikofri 

3) Krediteksponering og fallitsandsynlighed er uafhængigt. Her ses bort fra begrebet Wrong way risk. 

Når en bank værdifastsætter en finansiel transaktion, så udfører de nedenstående separation: 

                                                    (2.55) 

Fra ligning(2.55) ses det, at værdien af en portefølje svarer til, hvad den ville være værd, givet den ikke 

kunne gå fallit minus det forventede tab ved at gå fallit. Denne formel virker meget simpel, men der 

gemmer sig desværre en skjult kompleksitet. Dette skyldes, at formlen ikke er lineær grundet 

risikoafbøjningsinstrumenter, som eksempelvis netting og kollateral. CVA er altså ikke additiv i forhold til 

individuelle transaktioner. Dette betyder, at banken ikke blot kan regne risikoen for hvert enkelt aktiv 

alene, da det afhænger af korrelationen imellem de andre transaktioner i det netting set. Denne egenskab 

ved porteføljer er allerede grundigt gennemgået under afsnittet markedsrisiko.  

For at beregne CVA vælges først et tidspunkt T, der svarer til det derivat i bankens portefølje, der har den 

længste resterende løbetid. Denne periode inddeles nu fra tid 0 til tid T ind i et antal af intervaller. Dermed 

haves n intervaller hvor interval i løber fra            . For at værdisætte CVA indføres herefter tre 

parametre: 

    Den risikoneutrale sandsynlighed for at modparten går konkurs i løbet af interval i. 

    Værdien af den udestående eksponering modparten har overfor banken(efter kollateral) ved 

midtpunktet af interval i betinget med en konkurs. 

R: recovery raten der tilfalder banken i tilfælde af konkurs. 

Grundet antagelsen om ingen wrong way risk kan nutidsværdien af det forventede tab findes som: 

(   )     

Denne formel gælder for alle intervaller og som et resultat heraf, kan CVA findes for enhver modpart som: 

    ∑(   )    

 

   

 
 

(2.56) 
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Da    er en risikoneutral konkurssandsynlighed, så kan den forholdsvist enkelt estimeres direkte fra 

modpartens kreditspænd   . Hazardraten fra tid 0 til tid    beregnes derfor som: 

   
  

   
   (2.57) 

Herefter benyttes som tidligere beskrevet den eksponentielle fordelingsfunktion til at finde 

overlevelsessandsynligheden fra tid 0 til tid    som: 

       (2.58) 

Dermed bliver                       

hvilket fra notationen givet i ligning(2.57) kan skrives som: 

      ( 
        

   
)     ( 

    
   

) 
 

(2.59) 

Det vides allerede fra afsnittet om krediteksponering, hvordan banken beregner   . Recovery kan ofte 

aflæses i markedet, hvilket vil blive vist i den empiriske del. Da CVA svarer til det forventede tab, bliver det 

ikke påvirket af korrelation, hvilket er årsagen til, at en bank kan ligge CVA sammen for alle modparter. 

Dette er ikke tilfældet, når en bank opgør sit maksimale tab for en given fraktil, hvilket blev vist i forrige 

afsnit. Bemærk også at banken har indregnet markedets risikoaversion i beregningerne for CVA, da man 

beregner tabet fra risikoneutrale konkurssandsynligheder og ikke rigtige konkurssandsynligheder. Et 

eksempel på en CVA beregning kan findes under afsnittet ”Eksempel på Basel udregning”. Med 

ovenstående modeller kan bankerne beregne kapitalkravene fra både markedsrisiko og kreditrisiko. Derfor 

mangles der blot en gennemgang af operationel risiko, før banken kan opgøre deres kapitalkrav ud fra 

Baselreglerne.  

Operationel risiko 
Operationel risiko har historisk været en risikokilde som bankerne ikke dedikerede mange ressourcer til at 

estimere. Dette ændrede sig efter Enron gik konkurs, hvor der for alvor blev sat fokus på operationel risiko 

med Sarbanes-Oxley loven. Den tvinger bestyrelsesmedlemmer til i højere grad at monitorere de interne 

processer og sørge for, at operationel risiko bliver håndteret korrekt6. 

Operationel risiko kan defineres som risikoen for at opleve tab fra utilstrækkelig eller mislykkede interne 

processer, menneske eller systemfejl samt eksterne faktorer som eksempelvis naturkatastrofer. 

Baselkomitéen har indsnævret den brede definition til syv kategorier: 

1) Internt bedrageri 

2) Eksternt bedrageri 

3) Virksomhedens praksisser i forhold til sikkerhed på arbejdspladsen 

4) Kunder, produkter og forretnings praksisser 

5) Skader på fysiske aktiver. 

6) Afbrudte forretninger som følge af systemnedbrud. 

7) Mislykket udførelse af opgaver, leveringer og proceshåndtering. 

                                                           
6
 Operationel risiko er baseret på: John C Hull(2012): ”Risk management and financial institutions”, kapitel 20 
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For at beregne VAR for operationel risiko skal bankerne skabe en tæthedsfunktion over operationelle tab. 

Ved at inddele de syv ovenstående kategorier i otte forretningsområder fastsat af Baselkomitéen fås 

       kombinationer/typer af operationel risiko. Banken beregner nu et 1 årigt VAR for hver 

kombination for en 99,9 % fraktil. Til sidst ligges det hele sammen til et enkelt estimat for den operationelle 

risiko. Bemærk at bankerne implicit antager, at operationelle risici er perfekt korreleret, da de ligger det 

hele sammen. Problematikken ved denne antagelse vil blive belyst under afsnittet ” Økonomisk kapital”.  

De otte forretningsområder nedenfor er fastsat under den standardiserede beregningsgang for operationel 

risiko:  

 

Her er betafaktoren den vægtning der benyttes i Baselreglerne under den standardiserede beregningsgang. 

Metoden hvor bankerne selv udleder en tæthedsfunktion kendes i Baselreglerne som advanced 

measurement approach(AMA). Den gennemføres ved at bankerne analyserer både internt og eksternt data 

og herefter laver scenarie analyser. Der findes mange justeringen af eksternt data. Eksempelvis vil mange 

banker ikke rapportere alle deres operationelle tab, da deres medarbejdere sjældent har incitament til at 

offentliggøre deres fejl. Der skal også justeres for bankens størrelse, da der ikke er en lineær sammenhæng 

imellem en banks størrelse og dens forventede operationelle tab (J. Shih, 2000). Denne sammenhæng er i stedet 

givet som: 

                                                   (
              

              
)
 

  (3.1) 

Hvor        hvilket viser, at mindre banker med en lavere indtægt generelt oplever et relativt højere 

operationelt tab. 

Når banken har foretaget de nødvendige justeringer af data kan de lave en tæthedsfunktion over de 

operationelle tab. 

Tæthedsfunktionen for operationelle tab 

For at skabe en tæthedsfunktion kigger bankerne på to ting. Det første er frekvensen af tab. Her findes en 

tæthed, der angiver antallet af tab over det sidste år. Det andet er en tæthed, der angiver, hvor meget 

banken har tabt, givet at der har været et tab. Det antages, at disse to tætheder er uafhængige. 

Når frekvensen kendes for den første tæthed, kan bankerne benytte poisson fordelingsfunktionen. Denne 

tæller som tidligere nævnt antallet af hændelser. Her antages det implicit, som det blev vist under 

intensitetsmodeller at tab opstår tilfældigt med en given rate  . Derfor vides det, at sandsynligheden for et 

tab i en meget kort tidsperiode    vil være    .  
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Sandsynligheden for n tab under en periode T kan nu udregnes som: 

   (  ) 

  
         (3.2) 

parameteren   estimeres som det gennemsnitlige antal af tab på et år, da horisonten er 1 år i Basel 

reglerne. Har banken eksempelvis realiseret 50 tab på 5 år, så er     .  

Bankerne benytter typisk en lognormalfordeling til at beskrive tætheden for størrelsen af deres 

operationelle tab. Her udregnes middelværdien og standardafvigelsen fra logaritmen af tabene. Banken 

kombinerer nu fordelingerne fra antallet af tab og størrelsen af dem til en samlet tabsfordeling. Dette gøres 

for alle forretningsområder vha. Monte Carlo simulationer. For hver simulation gennemgås følgende tre 

skridt: 

1) Fra poisson fordelingen findes antallet af tab n 

2) Herefter bruges lognormalfordelingen til at finde størrelsen af disse tab (          ) 

3) Det totale tab banken har oplevet beregnes simpelt som(         ) 

Med et højt antal af simulationer, kan banken skabe en tabsfordeling som afbilledet nedenunder. 

 

Dette vil blive vist i afsnittet: ”Eksempel på Basel udregning”. Bemærk at tæthedsfunktionen har en lang 

hale. Den har meget højere skewness og kurtosis end tæthederne for både markedsrisiko og kreditrisiko. 

Skewness og kurtosis gennemgås ligeledes under afsnittet” Eksempel på Basel udregning”. 

 

Tabet fra operationelrisiko og forsikring: 

I gennemsnit er tabene fra operationel risiko mindre end for både markeds og kreditrisiko, der gælder: 

                  

                                            
             (3.3) 

De Fontnouvelle har undersøgt, hvordan de operationelle tab typisk fordeler sig på de forskellige typer af 

operationelle risici (De Fontnouvelle, 2006).  
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Resultaterne af denne undersøgelse er vist i nedenstående figur: 

 

En åbenlys løsning for bankerne til at begrænse sine operationelle tab er igennem forsikring. Dette går dog 

imod hensigten med Baselreglerne, der gerne vil nedbringe mængden af operationelle tab og ikke blot 

flytte udgiften til et finansieringsselskab. I praksis er det heller ikke nemt for banker at tegne en forsikring. 

Dette skyldes det klare moral hazard problem, der vil opstå, når banken tegner en forsikring. Bankerne vil 

eksempelvis ikke bruge mange ressourcer på it-sikkerhed, hvis de er forsikret imod hacker angreb. Da 

forsikringsselskaber er klar over denne problematik, så sættes forsikringspræmien naturligvis højt. Dette 

skaber et adverse selection problem, da prisen vil være ens for alle banker, men kun attraktiv for de banker 

der har høje operationelle tab. Forsikringsselskaberne kan tage nogle initiativer for at modvirke moral 

hazard og adverse selection problemerne. De kan eksempelvis kræve en selvrisiko, hvilket kan give 

bankerne incitament til forsat at reducere deres operationelle tab. Dette sænker naturligvis Moral hazard 

problemet. En effektiv løsning på adverse selection problemet er, at forsikringsselskabet sætter sig grundigt 

ind i alle kunders forretningspraksisser. På denne måde kan de tilbyde forskellige priser til banker afhængig 

af deres evne til at håndtere operationel risiko. Fælles for begge ting er, at de er meget omkostningsfulde 

og gør forsikring mindre attraktivt. De høje forsikringspræmier sammenholdt med at Baselkomitéen har sat 

en restriktion på brugen af forsikring, sådan at det kun er tilladt at nedbringe kapitalkravet fra operationel 

risiko med 20 % igennem forsikring gør, at bankerne ikke udelukkende kan tegne forsikringer for at 

håndtere operationel risiko. 

Med gennemgangen af AMA samt modellerne for markedsrisiko og kreditrisiko gør bankerne i stand til at 

opgøre deres totale kapitalkrav i henhold til Baselreglerne vha. de avancerede modeller. Inden 

Baselreglerne bliver gennemgået, vil der først blive lavet en kort opsummering af de teoretiske modeller. 

Herunder vil en åbenlys svaghed ved alle disse modeller blive belyst. 

Refleksioner over bankernes risikoopgørelse 
Som det er blevet vist i de ovenstående kapitler, kan alle kapitalkravene beregnes vha. matematik og 

statistik. Derfor vil en økonom med meget erfaring ikke have en bedre forudsætning for at beregne 

forventet tab end en person uden økonomisk indsigt. Årsagen til dette er, at kapitalkravene opgøres som 

om, at de er fysiske love. Der er dog en kæmpe forskel på modeller inden for fysik og økonomiske modeller. 

Fysiske modeller er meget nøjagtige, og parametrene ændrer sig generelt ikke. Eksempelvis er 

tyngdekraften i Danmark altid givet som     
  

 
. Dette er ikke tilfældet for økonomiske modeller, hvor 

eksempelvis   og   ændrer sig hver dag. Dette skyldes, at de økonomiske derivaters afkast er afhængige af 

investorernes handlinger. Parametrene i økonomiske modeller kalibreres typisk, så de genskaber priserne i 

markedet. Derfor vil de kun være det bedste estimat for dagen, men ikke nødvendigvis de korrekte 
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parametre. Dette fænomen kendes som modelleringsrisiko. Grundet eksistensen af denne 

modelleringsrisiko er der store diskussioner blandt eksperter omkring validiteten af VAR mål. Nassim Taleb 

har været en af de mest højtrystede kritikkere og kalder brugen af VAR et forsøg på at måle det umålelige 

(Taleb N. N., 2007). Udover de usikre parametre mener Taleb, at eksistensen af ukendte risici gør VAR mål 

ubrugelige. Disse typer risici kendes som black swans. Ofte er black swans åbenlyse, når de først opstår. Et 

eksempel på en black swan var likviditetsrisiko, som viste sig at blive et stort problem under finanskrisen. 

Håndteringen af dette problem bliver præsenteret under afsnittet ”Basel 3” og senere diskuteret under 

”afsnittet Implikationer med Baselreglerne”. Selv fortalerne for VAR indrømmer at VAR ikke er perfekt. 

Philippe Jorion udtalte eksempelvis under The Jorion-Taleb debate:” VAR is like a wobbly speedometer. 

Even so, it gives a rough indication of speed” (Taleb P. J., 1997). På trods af erkendelsen af VAR’s 

begrænsninger har Baselkomissionen sikkert til stor skuffelse for Nassim Taleb fortsat med udelukkende at 

bygge Baselreglerne op omkring VAR. Derfor er teorien gennemgået i de forrige afsnit tilstrækkeligt til at 

dække Baselreglerne. 

3. Baselreglerne  
Basel 1 blev indført den 15. juli 1988 af (G-10) landene.  Sidenhen har mere end 100 lande implementeret 

reglerne.  Medlemmerne af Baselakkorden mødes engang i kvartalet, hvilket over tid har ført til flere 

justeringer af reglerne ikke mindst under finanskrisen7. 

Basel 1 

Hovedtanken bagved Baselreglerne er naturligvis, at bankerne skal holde en minimum mængde af kapital 

som en buffer imod uventede tab. Dette mindsker kraftigt, hvor ofte regeringer er nødt til at udstede 

hjælpepakker, der i sidste ende er finansieret af skatteborgerne. Mængden af kapital en bank skal holde 

afhænger som nævnt flere gange af, hvor risikable aktiver bankens portefølje består af. Der skildres 

imellem to typer af kapital, som en bank kan holde imod uventede tab. 

Tier 1: Den del af kapitalgrundlaget, som inkluderer koncernegenkapitalen eksklusive kapitalandele i 

investeringsselskaber, foreslået udbytte, skatteaktiver samt goodwill8 i bankvirksomheden. Efter 

godkendelse fra tilsynsmyndighederne inkluderer kernekapital også visse former for ansvarlig lånekapital 

(kernekapitalbidrag og hybridkapital) (Nordea, 2014). 

Tier 2: Har en lavere kvalitet og yder derfor mindre beskyttelse end tier 1 kapital. Det inkluderer ikke 

frigivet reserver, efterstillede gældsposter, opskrivningshenlæggelser og hybrid kernekapital. 

Summen af tier 1 og tier 2 kapital skal svare til minimum 8 % af de totale risikovægtede aktiver(RWA). Heraf 

skal minimum 4 % være tier 1 kapital. Dette er absolut minimum værdier, og det anbefales, at bankerne har 

minimum 6 % tier 1, og den totale kapital ratio er 10 %. Udregningen af RWA dækker både bankernes 

balance sheet og off balance sheet. Enhver kategori af aktiver tildeles en risikovægt, der er givet angivet i 

regelsættet. 

                                                           
7
 Afsnittet om Baselreglerne er baseret på: Philippe Jorion(2007)”Value At Risk. The New Benchmark for Managing  

Financial Risk”kapitel 3 og John C. Hull(2012), kapitel 12 og 13. 
8
 Goodwill opstår når en virksomhed opkøber en anden. Værdien af goodwill er differencen imellem købsprisen og 

værdien af de udestående aktier 
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Denne risikovægt afspejler bedst muligt den sande kreditrisiko. Risikovægten for forskellige aktiver fremgår 

i nedenstående tabel: 

 

Fra ovenstående figur ses det, at det minimale beløb som en bank skal ligge til side for at afdække 

kreditrisiko er givet som: 

                (∑           )9     (4.1) 

Her står CRC for credit risk charge, og    angiver vægten for aktiv i. For off balance sheets skal banken selv 

estimere krediteksponeringen.  

Overordnet set var Basel 1 en succes i forhold til at stabilisere banksektoren. Bankerne holdte mere kapital, 

end de havde gjort tidligere, hvilket gjorde dem i stand til at modstå de fleste finansielle chok. Alligevel blev 

reglerne voldsomt kritiseret for at være for konservative og simple. I 1996 blev der lavet en stor ændring, 

da man begyndte at skildre imellem kreditrisiko og markedsrisiko. Ændringen betød, at bankernes aktiver 

blev inddelt i to forskellige kategorier: 

Trading book: Dette er den andel af bankens portefølje, der indeholder finansielle aktiver, som banken kun 

holder kortvarigt, inden de sælges videre i markedet.   

Banking book: Denne indeholder primært banklån og få andre finansielle instrumenter.  

Hovedårsagen bagved denne differentiering af aktiverne skyldes, at risikoen for markedsrisiko(trading 

book) og kreditrisiko(banking book) ikke opgøres på samme måde. Dette er allerede blevet belyst grundigt i 

teorien. Selvom denne ændring af mange økonomer anses som et skridt i den rigtige retning, så førte den 

også et nyt problem med sig. Dette problem kendes som regulatorisk arbitrage. Et eksempel er 

securitisering, hvor banken som nævnt i indledningen transformerer lån til værdipapirer, der herefter 

placeres i bankens trading book. Dette mindskede ofte de regulatoriske kapitalkrav, selvom det naturligvis 

ikke mindsker bankernes eksponering over for kreditrisiko. Et mere alvorligt kritikpunkt var reglernes 

utilstrækkelige risikofølsomhed. Den samme 100 % ratio blev eksempelvis givet til alle lånere, uanset hvor 

risikable de rent faktisk var. Dette betød, at den regulatoriske kapital ofte oversteg bankernes økonomiske 

kapital, der er fundet fra bankernes interne modeller. Hvis den regulatoriske kapital overstiger 

                                                           
9
 De 8 % er summen af de forventede tab og økonomisk kapital for en generel bankportefølje, Philippe 

Jorion(2007)”Value At Risk. The New Benchmark for Managing  Financial Risk”, side 480 
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den økonomiske kapital, så vil en bank have incitament til at øge porteføljerisikoen. Generelt ville banken 

sammensætte sin portefølje sådan, at den økonomiske kapital svarede til den regulatoriske kapital. Dermed 

kan det forekomme, at Baselreglerne har den præcis modsatte effekt, end det der var intentionen. En 

anerkendelse af disse problemer førte i 2004 til en revidering af Baselreglerne. Denne revidering kendes i 

dag som Basel 2. 

Basel 2  

Basel 2 blev først fuldt implementeret i 2007, da den krævede en række omvæltninger for banksektoren. 

Baselkomitéen fastholdte, at den samlede kapitalbuffer fortsat skulle svare til 8 % af de risikovægtede 

aktiver. Måden at opgøre disse 8 % blev dog ændret radikalt. Man opdelte nu den samlede risiko i tre 

kategorier, kreditrisiko, markedsrisiko og operationel risiko. Det samlede kapitalkrav blev nu summen af 

kapitalkravene for hver af de tre typer risiko. 

                  (                                                  ) (4.2) 

Samtidig gav Baselkomitéen bankerne langt mere frihed til at estimere kreditrisiko, markedsrisiko og 

operationel risiko internt. De standardiserede metoder fandtes stadig som et alternativ, men medførte 

typisk alt for hårde kapitalkrav. Årsagen er, at de ikke medtager diversifikationsfordele, men blot summerer 

kapitalkravene på et transaktions til transaktions niveau. Derfor vælger alle større banker at opgøre deres 

risiko efter de mere avancerede modeller. Disse modeller vil være fokusområdet i den resterende del af 

gennemgangen for Baselreglerne. De tre risikotyper opgøres i henhold til Basel som følgende: 

Markedsrisiko RWA: 

Markedsrisiko RWA svarer til det regulatoriske kapitalkrav for markedsrisiko. Beregningerne af denne 

markedsrisiko skal foretages af en uafhængig enhed i banken. Yderligere skal disse beregninger 

monitoreres af eksterne revisorer. Når dette er opfyldt, foregår beregningerne som følgende: 

 Beregningen af VAR foretages på bagrund af uniforme kvantitative input. 

 Tidshorisonten sættes til 10 bankdage, hvilket svarer til to kalenderuger. 

 VAR målet findes for en 99 % fraktil. 

 Beregningerne skal foretages ud fra historisk data, der minimum går et år tilbage i tiden.  

 Kapitalkravet til markedsrisiko findes nu som det højeste af gårsdagens VAR eller det 

gennemsnitlige VAR over de sidste 60 dage ganget med en multiplikator k  , der fastsættes af de 

lokale regulerende myndigheder. Berettigelsen for denne multiplikator k kan hurtigt indses. Hvis 

den ikke ganges på, så vil en bank givet 99 % fraktilen i gennemsnit gå fallit i en 10 dages periode 

ud af 100. Dette svarer til, at en bank skulle gå konkurs ca. en gang hvert fjerde år. Det er 

utænkeligt at forestille sig, at regulatorerne ville tillade så hyppige konkurser. 

Matematisk svarer multiplikatoren blot til at øge den kritiske fraktil til et højere niveau. Derfor virker det 

ikke helt oplagt, hvorfor Baselkomitéen vælger at indføre en multiplikator, der er eksponeret for 

modelleringsrisiko. Rationalet bag en multiplikator k blev vist af Stahl(1997). Han brugte Chebyshev’s 

theorem til at opstille en ulighed, som angiver en robust øvre grænse for VAR når bankens model er 

misspecificeret.  
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Chebyshev’s theorem har ingen forudindtaget antagelse om tætheden for afkast. Theoremet siger, at 

minimum p % af et datasæt vil ligge inden for r standardafvigelser fra middelværdien, hvor p er givet som: 

    
 

  
 

Da ovenstående ligning angiver et minimum af afkast der ligger inde for et interval, må nedenstående 

gælde: 

 (|   |    )  
 

  
 

Givet at den sande standardafvigelse   kendes, samt at fordelingen for afkastene er symmetriske, så vil 

nedenstående gælde for alle afkast, der er mindre end middelværdien: 

 [(   )     ]  
 

 

 

  
 

Ovenover er der ganget med  
 

 
, da fordelingen er symmetrisk og halvdelen af afkastene dermed er mindre 

end middelværdien. 

Fra denne ulighed ses det, at den maksimale værdi          .  

Nu sættes højre siden af uligheden til det ønskede niveau på 1 %:  

     
 

 

 

     (    )       . 

Hvis en bank antager, at deres afkast er normalfordelt og indrapporterer sit VAR mål fundet fra en 99 % 

fraktil, så findes fra ligning(1.4): 

      (   )         

Dermed bliver korrektionsfaktoren for banker der har anvendt normalfordelingen givet som: 

  
      

    
 

      

      
      

Hvilket retfærdiggør multiplikatoren, der anvendes af Baselkomitéen. Hovedtanken bagved multiplikatoren 

er at give bankerne incitament til at forbedre sine modeller for markedsrisiko samt ikke at indberette 

overoptimistiske forudsigelser om profitter og tab. Ved at opgøre markedsrisikoen ud fra en robust øvre 

grænse for VAR løses en række problematikker eksempelvis problemet med fede haler. Alligevel er det et 

problem, at    , da det giver bankerne incitament til ikke at benytte en fordelingsfunktion med tykkere 

haler end normalfordelingen som eksempelvis t-fordelingen, der ofte beskriver data bedre. Denne 

problematik vil blive belyst under afsnittet ”Eksempel på Basel beregning”. 

Ud fra ovenstående kan bankerne finde deres kapitalkrav for markedsrisiko som: 

                              ( 
 

  
∑                 )      

  
     (4.3) 
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Her er      et specifikt risikokrav10. Ligning(4.3) angiver bankens VAR mål for en enkelt dag. Baselkomitéen 

accepterer, at bankerne skalerer det op med √   for at finde VAR for en periode på 10 dage. Dette er 

konsistent med resultatet fra ligning(1.11). Den samlede værdi for de risikovægtede aktiver der er 

eksponeret for markedsrisiko, kan nu findes som: 

                           ( 
 

  
∑                 )      

  
   ⏟                          

   

  (4.4) 

Kreditrisiko RWA: 

Kreditrisiko RWA opgør kapitalkravet for kreditrisiko. Regulatorerne baserer deres kapitalkrav på et VAR 

mål beregnet fra en 99,9 % fraktil for en periode, der som nævnt er fastsat til et år. Regulatorerne ved, at 

det forventede tab er dækket af den måde, banker prisfastsætter deres produkter på. Eksempelvis er den 

rente en bank kræver for et udlån lagt på et niveau, så den dækker det forventede tab. Dermed kommer 

kapitalkravet til at svare til VAR minus det forventede tab. 

 

Baselkomitéen beregner VAR vha. en Gausisk Copula model, som er beskrevet under summering af 

kreditrisiko. Fra ligning(2.52) kan banken finde VAR approksimativt som: 

∑                       (4.5) 

Dermed beregner Ligning(4.5) det værst tænkelige tab fundet fra en 99,9 % fraktil. Da kapitalkravet blot 

medtager tab, der overstiger det forventede tab, så skal det forventede tab fratrækkes fra ligning(4.5). Det 

forventede tab er givet som det forventede tab multipliceret med risikoen for, at det realiseres: 

∑                     (4.6) 

Og dermed findes kapitalkravet ved at trække ligning(4.6) fra ligning(4.5) som: 

∑           (         )      (4.7) 

I forhold til afsnittet om krediteksponering laves en korrektion til variablen EAD. Det blev vist i afsnittet 

krediteksponering, at banken kunne beregne effektiv EPE som et fast beløb for hver modpart. I praksis er 

værdien for EPE også stokastisk, hvilket øger risikoen for store tab.  

 

                                                           
10

 SRC fanger kreditrisiko for aktiver der både er eksponeret for kreditrisiko og markedsrisiko. 
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Nedenunder ses en figur, hvor forskellen på konstant og stokastisk EPE er illustreret: 

 

I figuren er det antaget, at den fremtidige værdi for en modpart følger en normalfordeling med 

middelværdi nul og standardafvigelse 10. Derfor bliver       (
 

 
)    (

 

 
)    (

 

  
)     (

 

  
)  

  

√  
     . Bemærk at EPE svarer til EE i ligning(2.46), da det blot er beregnet for en enkelt tidshorisont. 

De Wilde(2001) viser, at EPE er ens for faste og stokastiske krediteksponeringer under følgende antagelser: 

 Perfekt diversificeret portefølje (uendeligt mange modparter) 

 Ingen korrelation imellem eksponeringerne fra forskellige modparter 

 Ingen wrong way eller right way risiko. 

Da alle disse antagelser aldrig er opfyldt, så virker det kun som et teoretisk resultat. Derfor skal EPE justeres 

med en faktor kaldet alpha faktoren. Denne korrigerer for alle ovenstående antagelser. Banken har frihed 

til at beregne denne alpha faktor selv, hvilket dog ikke vil blive vist i dette speciale. Derfor vil der i den 

empiriske del blive indsat en alpha værdi på 1,4, hvilket er Basel 2’s fastsatte værdi for banker, der ikke selv 

udregner alpha. Dermed bliver EAD udregnet som: 

                                   . 

Typisk vil et estimat fra banker ligge imellem 1,07 og 1,1, men Baselreglerne tillader ikke værdier af alpha, 

der er mindre end 1,2. Dette er et eksempel på, at reglerne fortsat er meget konservative. 

Hermed mangler banken blot et estimat for   for at beregne et VAR mål for kreditrisiko. Basel 2 antager, at 

der er en sammenhæng imellem PD og  . Denne antagelse er indført på bagrund af empiriske studier (Lopez, 

2004). Formlen er givet som: 

       
         

      
      [  

         

      
] 

Da     er et meget lille tal, så tillades det af Baselkomitéen at bankerne beregner korrelationen som: 

       (         )      (4.8) 

Fra ligning(4.8) ses det, at når PD øges, så falder  . Forklaringen bagved dette inverse forhold er som 

følgende. Når en virksomhed bliver mindre kreditværdig, så stiger PD samtidig med, at risikoen bliver mere 

idiosynkratisk og mindre påvirket af markedsfaktorer. Ved at kombinere ligning(4.8) med ligning(2.50) kan 
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bankerne finde forholdet imellem WCDR og PD. Det er naturligvis en voksende funktion, men den vokser 

ikke så hurtigt, som den havde gjort, hvis PD og   var uafhængige. 

Et sidste problem med kapitalkravet i ligning(4.7) er håndteringen af derivater med en løbetid forskellig fra 

et år. Dette problem løses ved at indsætte en maturity faktor, hvor ligning(4.7) justeres i forhold til løbetid. 

        (       )         (4.9) 

Her er MA justeringen for udløb givet som: 

   
  (     )   

       
 

 
(4.10) 

Hvor   [                  (  )]  og M angiver, hvornår det pågældende aktiv udløber. Hermed 

har banken alle redskaber til at finde kapitalkravet fra kreditrisiko givet i ligning(4.7). Dette svarer fortsat til 

8 % af de risikovægtede aktiver. Dermed kan værdien af RWA for kreditrisiko findes som: 

Kreditrisiko                  (       )    ⏟                      
   

 (4.11) 

En sidste restriktion for kapitalkravet givet i ligning(4.7) er en nedre grænse på PD givet som 0,03 %. 

Operationel risiko RWA: 

Kapitalkravet for operationel risiko kan findes direkte fra AMA metoden gennemgået under afsnittet 

”Operationel risiko”. Dette kapitalkrav multipliceres ligeledes med 12,5 for at finde det totale RWA for 

operationel risiko. 

Herefter kan det samlede regulatoriske kapitalkrav for alle tre typer af risiko simpelt findes som: 

     (                                                  ) (4.12) 

Timingen for Basel 2 var meget uheldig, da den som nævnt blev implementeret i 2007 lige inden 

finanskrisen. Der blev derfor indført flere revideringer til reglerne som blev implementeret den 31. 

december 2011. Disse er kendt som Basel 2.5 og fungerer som midlertidige regler indtil Basel 3 bliver fuldt 

implementeret den 31. december 2019. 

Basel 2.5 

Under krisen blev det tydeligt, at der skulle laves nogle justeringer for markedsrisiko i forhold til Basel 2. 

Der blev derfor indført tre ændringer: 

 Stressed VAR. 

 Forøget kapitalkrav for trading bogen. 

 Risikomål for instrumenter der påvirkes af korrelationen imellem konkurser. 

Stressed VAR: 

Tidligere krævede Baselkomitéen, at bankerne beregnede VAR på bagrund af historisk data fra de sidste et 

til fire år. Det viste sig i 2008, at volatiliteten for de foregående 4 år ikke afspejlede volatiliteten i løbet af 

2008. historisk har korrelationen imellem aktiver altid steget voldsomt i økonomisk turbulente tider. Denne 
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undervurdering af standardafvigelsen bliver ikke fanget af multiplikatoren k. Derfor indførte Baselkomiteen 

stressed VAR. Her skal bankerne finde en periode på 250 bankdage, hvor deres portefølje har præsteret 

enormt dårligt. I den empiriske del vælges året 2008. Dette stressed VAR ligges nu oveni bankens 

traditionelle VAR fundet på almindelig vis. Dette udgør nu bankens samlede kapitalkrav til markedsrisiko: 

         ( 
 

  
∑                )      

  

   

     (  
 

  
∑                  )       

  

   

 
 
(4.13) 

k og sk er fortsat multiplikatorer, der fastsættes af de lokale myndigheder, hvor der er fastsat en minimums 

værdi på 3. k, og sk vil typisk blive sat til den samme værdi, hvilket medfører, at kapitalkravet til 

markedsrisiko minimum vil være dobbelt så højt som under Basel 2. 

Forøget kapitalkrav for trading bogen: 

Som nævnt var et af kritikpunkterne til Basel 1 regulatorisk arbitrage. Banker forsøgte så vidt muligt at 

securitisere kreditafhængige aktiver, så de kunne flyttes over i trading bogen. Her er der generelt mere 

lempelige kapitalkrav. Allerede i 2005 blev der foreslået en øget ”incremental default risk charge”(IDRC). 

Ifølge IDCR skulle aktiver i trading bogen, der var påvirket af konkurs risiko beregnes for en 99,9 % fraktil 

med et års horisont.  Dermed ville kapitalkravet blive sammenligneligt med kapitalkravet i banking bogen 

og hermed eliminere regulatorisk arbitrage. Efter den turbulente periode under finanskrisen indså 

Baselkomitéen, at de primære tab opstod grundet forøgede kreditspænd, nedgradering af kreditrating og 

minimeret likviditet. Det skyldes altså i mindre grad konkurser, selvom der selvfølgelig også blev tabt 

anselige beløb grundet konkurser. Baselkomitéen besluttede derfor, at forslaget skulle reflektere dette, og 

IDRC blev til ”incremental risk charge”(IRC). IRC kræver, at bankerne udregner et 1 årigt VAR mål for en 

99,9 % fraktil for alle kreditfølsomme produkter i trading bogen. Her skal banken både tage højde for 

forandringer af kreditrating og konkurser. Da alle produkter der berøres af IRC ligger i trading bogen, så 

antages det, at banker har mulighed for at rebalancere sin portefølje i løbet af et år, hvilket eliminerer 

konkursrisikoen. For at gøre en bank i stand til at rebalancere sin portefølje så kræves det af bankerne, at 

de estimerer en likviditetshorisont for ethvert instrument, der er berørt af IRC. Denne likviditetshorisont 

angiver, hvor længe det tager for en bank at sælge sin position i aktivet eller alternativt, hvordan alle risici 

hedges væk i et turbulent marked. Dette kendes som constant level of risk assumption. Effekten af IRC er, 

at antallet af konkurser reduceres voldsomt. I stedet oplever banken en masse mindre tab fra kredit 

nedgraderinger. Samlet set reducerer det generelt det 1 årige VAR mål fundet fra en 99,9 % fraktil. 

Baselkomitéen har fastsat den minimale likviditets horisont til at være tre måneder. 

Risikomål for instrumenter der påvirkes af korrelationen imellem konkurser: 

Nogle finansielle instrumenter påvirkes af korrelationen imellem konkurser for forskellige aktiver, hvilket 

blev tydeligt under subprimekrisen. Derfor indførtes comprehensive risk measure(CRM) til at håndtere risici 

i, hvad der i bankmiljøet er kendt som korrelationsbogen. Dette er hovedsageligt instrumenter som ABS’er 

og CDO’er. Her inddeles lån ud i forskellige trancher (equity, mezzanin og senior trancher). Disse 

instrumenter indeholder typisk mange lån, hvor tab i form af konkurser først trækkes fra equity tranchen, 

senere mezzanin tranchen og til sidst senior tranchen. Typisk vil senior trancher opnå en kreditrating på 

AAA eller bedre under normale markedsforhold. Hvis korrelationen stiger imellem lånene, så vil der for 

tætheden af lånene blive rykket mere sandsynlighedsmasse ud i halerne. Dette øger værdien for equity 



58 
 

tranchen, men sænker den tilsvarende for senior tranchen. Tidligere var senior tranchen anset som 

værende så sikker, at bankerne ikke havde afsat midler til at dække tab for denne tranche. Denne 

underfinansiering imod den sorte svane der opstod grundet den voldsomt stigende korrelation regnes i dag 

som en stærkt medvirkende årsag til kollapset af subprimelånene i USA, der startede under finanskrisen i 

2007.   

Basel 3 

Det mest presserende problem med Basel 2 var, at det undervurderede markedsrisiko. Dette blev derfor 

behandlet øjeblikkeligt i Basel 2.5, som netop er blevet gennemgået. Ændringerne i Basel 3 omhandler 

primært kreditrisiko, hvor Baselkomitéen også ønskede at skærpe kravene. Herunder ønskes en mere klar 

definition af kapital samt at adressere likviditetsrisiko. I December 2010 førte dette til en udgivelse af 

følgende seks direktiver: 

1) Nye definitioner for kapital og skærpede krav. 

2) Kapitalbevaringsbuffer. 

3) Modcyklisk buffer. 

4) Gearings ratio. 

5) Likviditetsrisiko. 

6) Opgørelse af modparts kreditrisiko(CVA). 

Nye definitioner for kapital og skærpede krav: 

Under Basel 3 består en banks regulatoriske kapital af: 

1. Tier 1 equity kapital (indeholder aktiekapital og akkumuleret overskud der ikke er udbetalt som 

dividende) 

2. yderligere tier 1 kapital (aktiekapital hvor man ikke har krav på sin dividendebetaling) 

3. tier 2 kapital (indeholder gæld der har juniorstatus i forhold til bankens indskydere) 

Mængden af tier 1 kernekapital skal minimum svare til 4,5 % af RWA, og den samlede mængde af tier 1 

kapital skal minimum svare til 6 %. Den totale mængde kapital fastholdes til 8 % af RWA, hvilket medfører, 

at minimumskapitalkravet for tier 2 sættes til 2 %. Selvom Baselkomitéen har fastholdt et beløb på 8 % af 

RWA, så er det absolutte beløb naturligvis højere, da kapitalkravet for markedsrisiko blev øget med 

indførelsen af stressed VAR. 

Kapitalbevaringsbuffer:  

Som tidligere nævnt er kapitalkravet på 8 % af RWA et absolut minimum. Baselkomitèen har siden 

indførelsen af Baselreglerne opfodret velkonsoliderede banker til at holde mere kapital. I Basel 3 er der 

blevet indført en kapitalbuffer, der tvinger banker til at holde yderligere 2,5 % af RWA tier 1 kernekapital 

under normale markedsbetingelser. Dette presser kapitalkravene op, sådan at banker under normale 

markedsforhold holder 7 % tier 1 kernekapital og i alt 8,5 % tier 1 kapital. Summen af tier 1 og tier 2 kapital 

bliver også forøget med 2,5 %, så det nu svarer til 10,5 %. Argumentet for denne kapitalstramning er, at 

banker lettere kan ligge midler til side under normale markedsforhold end under turbulente 

markedsforhold. Hvis en bank vælger at udhule denne kapitalbuffer under turbulente markedsforhold, så 

sættes en begrænsning på den tilladte dividende betaling for banken.  
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Disse kan ses i nedenstående figur. 

 

Modcyklisk buffer: 

Denne kapitalbuffer fungerer på samme måde, men sættes af de nationale myndigheder. Den ligger i 

intervallet 0 til 2,5 % af en banks totale RWA og skal ligeledes dækkes af tier 1 kernekapital. Enkelte 

nationer har sat denne buffer endnu højere, dette gælder især nationer med få, men meget store banker. 

Her kan Schweiz nævnes som et eksempel. 

Gearingsratio: 

Udover kapital baseret på RWA skal banker have en minimums gearingsratio på 3 % af deres totale 

eksponeringer. Total eksponering indbefatter alle aktiver på balancen uden en risikovægt og enkelte off 

balance sheet aktiver, eksempelvis lånetilsagn. 

Likviditetsrisiko: 

Før finanskrisen brød ud i 2008 havde Baselkomitéens fokus ligget på at få banker til at holde tilstrækkeligt 

kapital til at afdække deres risici. Det viste sig under krisen, at mange af de problemer som opstod ikke 

skyldes mangel på regulatorisk kapital. De skyldtes snarere likviditetsrisiko, som banken havde påtaget sig. 

Likviditetsrisiko opstår, når bankerne finansierer lange forpligtigelser med kortfristede gældsbeviser. Dette 

er typisk ikke et problem i et velfungerende finansielt marked. Problemet opstår, hvis banken oplever 

finansielle problemer eller alternativt, hvis omverdenen tror, at banken gør det. Her vil det typisk ikke være 

muligt for banken at refinansiere deres kortfristede gæld. Dette var den primære årsag til afviklingen af 

Lehman Brothers og Northern Rock. Basel 3 har indført to likviditetsratioer, der er designet til, at bankerne 

kan håndtere en likviditetskrise mere efficient. 

1. likviditets coverage ratio (LCR). 

2. net stable funding ratio (NSFR). 

LCR: Målet med LCR er, at bankerne skal holde et tilstrækkeligt niveau af høje kvalitetsaktiver til at 

overholde deres likviditetsforpligtigelser for en 30 dages periode, selv under en akut likviditetskrise. Denne 

likviditetskrise er defineret som:  

Bankens lån nedgraderes med 3 skridt fra Moody’s ratingmatrice, et delvist tab af bankkundernes samlede 

indskud, umuligt at finansiere via wholesale for banken og til sidst store haircuts på kollateral, der er stillet 

som sikkerhed for lån givet af banken. Forholdet imellem værdien af aktiverne der har en høj kvalitet og 

derfor hurtigt kan konverteres til kontanter, og de kapitaludstrømninger banken har over en 30 dages 

periode skal være større end 1.  
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Der gælder derfor: 

                        

                                              
       

(4.14) 

 

NFSR: Her er fokus på at håndtere likviditetsrisiko for en periode på 1 år. Det er defineret som: 

                             

                                     
        (4.15) 

 

Tælleren for NFSR findes ved at gange hver kategori af finansiering med en tilgængelig finansieringsfaktor. 

Denne faktor reflekterer deres historiske stabilitet. Nedenfor ses faktoren der tildeles forskellige former for 

finansiering: 

 

Opgørelse af modparts kreditrisiko (CVA): 

Beregningerne bag denne opgørelse er beskrevet under afsnittet CVA. Bankernes rapporterede profit 

reduceres med summen af alle modparters CVA. Der er vist et eksempel på dette i det følgende afsnit 

Dette opsummerer grundprincipperne i de meget lange og komplicerede Baselregler. Det vil i det 

efterfølgende afsnit blive vist, hvordan en fiktiv bank kaldet Nummus kan opgøre sine risici og konvertere 

dem til et endeligt regulatorisk kapitalkrav ved at benytte disse regler.  

4. Eksempel på Basel udregning  
Banken Nummus ønsker den 1. januar 2013 at beregne sine minimums regulatoriske kapitalkrav i henhold 

til Baselreglerne. For markedsrisiko er 2008 valgt som den stressede periode, hvor eksempelvis Lehmann 

Brothers kollaps førte til stor usikkerhed på de finansielle markeder. Den almindelige VAR rapport er 

baseret på det foregående år.  Bemærk at porteføljens størrelse for denne bank ikke er repræsentativ for 

en virkelig bank. Visse steder bliver dette et problem, hvilket medfører urimeligt hårde kapitalkrav eller 

upræcise beregninger. Disse problematikker vil blive tydeliggjort, når de indtræffer. Der vil også løbende 

blive fremhævet flere eksempler hvor Baselreglerne opgør kapitalkravene på en uhensigtsmæssig måde jf. 

de teoretiske modeller beskrevet tidligere. 
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Kapitalkrav markedsrisiko: 

Banken har tre aktier i sin trading book. Disse tre er Novo Nordisk, Tryg og Mærsk11. Værdien af porteføljen 

i trading bogen beløber sig til i alt 1.000.000 med samme vægt på alle aktier. Nummus regner altid med 

logaritmiske afkast givet fra de historiske aktiekurser. Årsagen til dette er, at logaritme funktionen har den 

hensigtsmæssige egenskab at: 

∑    (    )     (    )     (    )       (    )      (  )     (  )  (5.1) 

Det ses fra ligning(5.1), at når bankerne benytter logaritmiske afkast, så kan det daglige   findes som 

middelværdien af alle afkast. Hermed kan Nummus finde den forventede værdi af aktien til tid T fra tid nul 

som: 

          

Ved at tage den naturlige logaritme til dette udtryk står banken tilbage med et udtryk, der antages at være 

normalfordelt. Dette skyldes som nævnt flere gange, at r antages at være normalfordelt. Dermed er det 

vist, at aktiepriserne er lognormalfordelt.  

Som nævnt i teoriafsnittet vil Nummus foretrække at opgøre markedsrisikoen med Parametrisk VAR, da det 

er coherent. Derfor opstiller Nummus indledningsvist en hypotese om, at afkastene er approksimativt 

normalfordelte. Der findes flere forskellige statistiske test for at tjekke, om normalitetshypotesen er 

opfyldt. I dette afsnit vil der blive foretaget en Jarque-Bera test. For at udføre en Jarque-Bera test skal 

banken beregne to momenter for data kendt som skewness og kurtosis. For en normalfordeling er 

skewness og kurtosis givet som henholdsvist nul og tre. Skewness beskriver afvigelsen fra symmetri, hvor 

negativ skewness indikerer, at fordelingen har en lang nedre hale og som et resultat heraf genererer mange 

negative værdier. Kurtosis beskriver hvor flad en fordeling er, hvor en kurtosis værdi på mere end tre 

indikerer, at halerne aftager langsommere, end det gælder for normalfordelingen. Dette betyder at der er 

en øget sandsynlighed for at observere værdier der ligger langt væk fra middelværdien. Grundet fede haler 

problematikken er det ofte tilfældet for finansielle instrumenter. Skewness og kurtosis vil for 

normalfordelingen tage den samme værdi uafhængigt af værdierne for middelværdien og 

standardafvigelsen. Derfor er de ikke blevet inkluderet tidligere i dette speciale. 

Skewness er defineret som: 

  {∫ [   ( )]  ( )  
 

  
}         (5.2) 

Kurtosis er defineret som: 

  {∫ [   ( )]  ( )  
 

  
}        (5.3) 

 

                                                           
11

 Aktiekurserne er hentet fra: http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/historiskepriser. 

 

http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/historiskepriser
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På nedenstående figurer ses et QQ plot for bankens portefølje12. Det ses både fra almindelig VAR og 

stressed VAR, at der er mange observationer i enderne, der ligger langt fra linjen. Dette indikerer tykke 

haler. Ydermere ser skewness positiv ud for stressed VAR, da der er mange observationer over linjen. Det 

omvendte gælder for almindelig VAR.   

  

Skewness og kurtosis er beregnet for porteføljen til13: 

 

Det ses, at disse værdier understøtter, hvad vi ser på de to ovenstående figurer. Kurtosis og skewness 

bruges nu til at afgøre om hypotesen omkring normalfordelte afkast er opfyldt. Dette gøres ved at indsætte 

værdierne i nedenstående ligning der kendes som en Jarque-Bera test: 

    (
 ̂ 

 
 

( ̂  )
 

  
)      (5.4) 

For banken Nummus er denne test givet som14: 

 

Disse værdier holdes op imod en              med to frihedsgrader, hvor 99 % fraktilen er givet som 

9,2115. Nummus accepterer derfor, at afkastene i porteføljen er normalfordelte. Det noteres dog, at 

afkastene som VAR er baseret på har lidt tykkere haler end normalfordelingen. 

Da hypotesen omkring normalfordelte afkast er opfyldt, kan Nummus finde sit 99 % VAR fra parametrisk 

VAR.  

 

 

                                                           
12

 Bilag 2 
13

 Bilag 3 
14

 Bilag 3 
15

 http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda3674.htm 

http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda3674.htm
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Kovariansmatricen er beregnet vha. ligning(1.15), disse ses nedenunder16: 

 

Det ses fra diagonalen i matricerne, at alle aktierne er væsentlig mere volatile i den stressede periode. I 

disse beregninger har banken antaget, at volatiliteten er konstant igennem hele perioden. I praksis vil en 

bank regne med en stokastisk volatilitet. Her benyttes ofte ARCH og GARCH modeller, som nævnt under 

afgrænsningen. Da volatiliteten er konstant, så vil det gennemsnitlige VAR ganget med en multiplikator 

altid overstige gårsdagens VAR.  

Med ovenstående kovariansmatricer kan bankerne fra ligning(1.18) finde det daglige 99 % VAR som: 

 

Og dette kan vha. ligning(4.13) omdannes til et kapitalkrav der svarer til: 

√  ⏟
        

     ⏟
             

 (             )                      17  (5.5) 

Her er det antaget, at banken befinder sig i et efficient marked, da banken skalerer tidshorisonten med √   

. Multiplikatoren 3,03 er udregnet vha. Chebyshev’s ulighed givet på side 53. Der er flere problemer med 

ovenstående resultat. For det første virker kapitalkravet urimeligt hårdt. Dette skyldes hovedsageligt, at 

porteføljen udelukkende består af tre aktiver, der alle er påvirket af de samme danske makrofaktorer. 

Dermed er korrelationen imellem dem meget høj. En rigtig bank vil ofte have en portefølje, der kan 

betragtes som værende perfekt diversificeret. Det ses fra den individuelle VAR rapport fundet fra 

ligning(1.19), hvor meget risiko der kan diversificeres væk, selv når banken blot har tre aktiver: 

 

Dermed svarer den idiosynkratiske risiko til: 

[√            (                                        )           ]

 [                  ]  (              )                      18 

(5.6) 

Her er der indsat klammer til at adskille VAR fundet på et transaktion til transaktions niveau imod VAR 

fundet fra en portefølje. Det vides fra ligning(1.22), at effekten af et yderligere aktiv i forhold til 

                                                           
16

 Bilag 3+4 
17

 Bilag 3 
18

 Bilag 3 
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diversifikation er størst i en lille portefølje. Alligevel er der i en portefølje, der blot består af tre aktiver gode 

muligheder for at diversificere yderligere risiko væk. Et mere principielt problem for alle banker uafhængig 

af deres portefølje er, at Baselregler implicit giver bankerne incitament til ikke at benytte en 

fordelingsfunktion med tykkere haler. Dette kunne eksempelvis være t-fordelingen, der som nævnt ofte 

beskriver finansielle afkast bedre.  Benytter banken eksempelvis en 99 % t-fordeling med 4 frihedsgrader, 

der som nævnt under ETL beskriver aktier godt, så ville den rimelige multiplikator fra Chebyshev’s ulighed 

være givet som19: 

  
      

    
 

      

      
      

Eftersom at denne multiplikator er mindre end restriktionen på 3, så vil banker få et urimeligt hårdt 

kapitalkrav ved at benytte denne fordeling. Derfor vælger banker typisk normalfordelingen, selv hvis den 

beskriver afkastene dårligt. Et sidste problem med kapitalkravet er måden bankerne vil hedge sin risiko væk 

på. Det blev vist under markedsrisiko, at bankerne beregner marginal VAR i forbindelse med at hedge risiko 

væk. Ved at udregne marginal VAR kan banken finde hvilken position, de skal sænke for at sænke VAR mest 

muligt. For at beregne marginal VAR benyttes ligning(1.36), hvilket giver følgende for de to perioder20: 

 

Det ses, at banken på bagrund af perioden for 2012 kan mindske VAR mest ved at sænke sin position i Novo 

Nordisk. Alligevel vil den største reduktion af kapitalkravet opnås ved at sænke positionen i Mærsk, hvilket 

ses fra nedenstående: 

             ⏟          
     

              ⏟          
            

 

Det virker ulogisk at give banken incitament til at reducere sin position i et aktiv grundet data, der er meget 

gammelt og derfor ikke nødvendigvis er repræsentativt længere. Dette problem bliver endnu værre for nye 

aktiver, der ikke har været tilgængelig i en stressed periode. Her opstiller bankerne typisk selv en proxy, der 

naturligvis er langt mindre repræsentativt end reelt data. Samme problematik rammer bankerne, når de 

værdisætter en potentiel ny handel vha. incremental VAR. 

Når banken kender marginal VAR, så kan component VAR let estimeres. Dette gøres for at regne bidraget 

fra det enkelte aktiv til det samlede VAR. Bankerne kan beregne component VAR ved først at beregne beta 

fra ligning(1.38), hvorefter banken let kan finde component VAR fra ligning(1.48).  

 

 

                                                           
19

 http://prac.im.pwr.wroc.pl/~zak/tablice_rozkladu_Studenta.htm 
20

 Bilag 3 

http://prac.im.pwr.wroc.pl/~zak/tablice_rozkladu_Studenta.htm
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Dette er for de to perioder givet som21: 

 

Hermed har banken Nummus et godt overblik over sit kapitalkrav for markedsrisiko, og kan derfor 

koncentrere sig om sin banking book.  

Kapitalkrav kreditrisiko: 

Nummus har følgende tre kunder Siemens, Nokia og RD Shell. For at opgøre risikoen ved at drive 

bankvirksomhed med disse kunder skal Nummus beregne PD, EAD og LGD. Nummus ønsker først at rangere 

konkurssandsynligheden for de tre kunder og benytter derfor KMW metoden22. Her beregnes   og   vha. 

Vassalou-Xing og maksimum likelihood metoden givet i ligning(2.17), ligning(2.18) og ligning(2.19). Renten, 

der er benyttet til disse beregninger, er sat til den 1 årige swap rate, hvilket svarer til 0,33 %23. Resultaterne 

kan ses i tabel 4 og tabel 524. 

    

Det ses, at middelværdien og volatiliteten er næsten ens for Vassalou-Xing og MLE. Dette indikerer, at 

beregningerne er korrekte og at bankerne med rimelig kan benytte begge metoder. Eneste undtagelse er 

middelværdien for Nokia. Beregningerne er lavet på bagrund af de sidste fire år, hvilket kan være årsagen 

til, at Vassalou-Xing er lidt upræcis. MLE behøver færre observationer for at levere et præcist resultat, 

hvilket blev nævnt i teoriafsnittet. Da MLE samtidig er mere teoretisk korrekt, vil konkurssandsynlighederne 

blive beregnet fra parametrene givet fra MLE. Disse kan aflæsses i tabel 5. Det vides fra teorien, at disse 

konkurssandsynligheder ikke er korrekte, men blot kan bruges til at rangere virksomheder i forhold til 

hinanden. Bemærk hvor lille sandsynligheden er for konkurs både for RD Shell og Siemens. Dette skyldes 

som tidligere nævnt, at normalfordelingen har for lidt sandsynlighedsmasse i halerne. Desværre har 

Nummus ikke adgang til Moodys database og er derfor nødsaget til at beregne PD fra CDS-kontrakter25. Fra 

tabel 6 på næste side ses kreditspændet for de tre pågældende CDS-kontrakter med en løbetid på 1 år. 

Banken benytter nu ligning(2.36), hvor intensiteten justeres sådan, at værdien for præmiebenet er lig med 

værdien for beskyttelsesbenet. Hermed opnås Q-konkurssandsynlighederne. Recovery aflæsses fra CDS-

kontrakterne i bilag 6 til 40 %. Renten sættes til 0,33 %, hvilket er fundet fra den 1-årige swaprate.  

                                                           
21

 Bilag 3 
22

 Data til KMW metoden https://wrds-web.wharton.upenn.edu/wrds/ 
23

 Renten er fundet fra http://www.federalreserve.gov/releases/h15/data.htm 
24

 Bilag 5 
25

 Bilag 6 

https://wrds-web.wharton.upenn.edu/wrds/
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Desværre kan Q-konkurssandsynlighederne som nævnt under teoriafsnittet ikke benyttes som korrekte 

konkurssandsynligheder grundet investorernes risikoaversion. Derfor korrigerer Nummus kreditspændet 

vha. figuren på side 35. Her antager Nummus, at den kan skabe en kurve for det korrigerede kreditspænd 

vha. lineær interpolation imellem de punkter, der er opgivet i figuren. Eksempelvis bliver det korrigerede 

kreditspænd for RD Shell: 

                                  
(    )

(      )
 (      )       

For Siemens der har et kreditspænd < 67 sættes det korrigerede kreditspænd til minimumspunktet på 4 

basispunkter. Dette korrigerede spænd benyttes nu på samme vis som det faktiske kreditspænd til at finde 

P-konkurssandsynligheder. Disse konkurssandsynligheder indsættes herefter i ligning(4.8) til at finde 

korrelationen for hvert lån i forhold til porteføljen. Dermed kan banken finde WCDR, der som nævnt svarer 

til den 1 årige konkursrate for hvert lån, der kun overstiges med (1-0,999= 1 promilles) sandsynlighed26.    

 

Det ses fra P konkurssandsynlighederne, at RD Shell har en højere risiko for konkurs end Siemens. Dette 

stemmer ikke overens med Nummus rangering vha. KMW metoden. Årsagen kan være en datafejl fra 

Bloomberg, da det bemærkes, at kreditspændet for RD Shell er nøjagtig 100. Det virker meget usandsynligt, 

at et så ”pænt” tal er fundet fra beregning. Dette problem vil ikke blive undersøgt nærmere, da dette 

afsnits formål blot er at vise metodikken bag ved kapitalkravene. Yderligere ses det, at korrelationen for 

Siemens og RD Shell er langt højere end for Nokia. Dette skyldes som nævnt tidligere, at når en virksomhed 

bliver mindre kreditværdig, så vil konkurssandsynligheden være mindre påvirket af markedsfaktorer. Med 

konkurssandsynlighederne på plads mangler Nummus blot at finde EAD og LGD for at opgøre sin totale 

kreditrisiko27.  

EAD afhænger naturligvis af de handler, Nummus har indgået med de tre forskellige kunder. Siemens har 

indgået to future kontrakter uafhængigt af hinanden med Nummus, hvor de forpligter sig til at købe 

William Demant og Pandora aktier for den nuværende dagskurs om et år. De vil købe et antal aktier, der for 

den nuværende kurs har en værdi af 500.000 for både William Demant og Pandora. Disse aftaler er 

naturligvis rentable for Siemens, hvis aktierne stiger, hvorimod de taber penge, hvis de falder. Nummus 

krediteksponering til Siemens vil derfor være aftagende i forhold til aktiernes drift. Nummus antager, at 

udviklingen for aktierne følger nedenstående udvikling: 

              

 

 

                                                           
26

 Bilag 7 
27

 For beregningerne bagved EAD se bilag 8 
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Givet at Nummus estimater for   og   er korrekte, vil den fremtidige værdi for aktierne til tid t være givet 

som: 

    (    √ ) 

Og derfor kan Nummus ved at benytte ligning(2.39) finde EE til ethvert tidspunkt t som: 

       (
 

 
√ )   √  (

 

 
√ )        (5.7) 

I ligning(5.7) skal Nummus huske at indsætte   med omvendt fortegn, da det er modparten, der holder 

aktien, og krediteksponeringen derfor reduceres som følge af en høj drift. Når EE kendes for ethvert 

tidspunkt, kan Effektiv EE let findes som en funktion, der altid sættes til den højeste værdi for EE observeret 

til et givent tidspunkt. EPE og effektiv EPE er gennemsnittet af EE og effektiv EE, som nævnt i teorien. Disse 

kan ses nedenunder for William Demant og Pandora. 

 

 

Det ses, at EE falder for Pandora, da driften for denne aktie er meget positiv. For William Demant er driften 

næsten nul, og derfor vil forøgelsen af krediteksponeringen primært afhænge af tiden. Dermed bliver EE lig 

effektiv EE. Dette betyder, at man kun kan se to ud af fire kurver på grafen. Effektiv EPE bliver for Pandora 

givet som 3,68 % og for William Demant, er det givet som 4,87 %28. Da positionen er lige stor i hvert aktiv, 

så kan det samlede effektive EPE for Siemens findes som middelværdien af de to effektive EPE størrelser. 

                                                           
28
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Resultatet af dette bliver 4,28 %. For at tage hensyn til at EPE er stokastisk multipliceres der med alpha, der 

er fastsat til 1,4. Derfor er den samlede krediteksponering givet som: 

                                         

Det antages, at Nummus kan finde recovery raten for alle tre virksomheder fra historiske recovery rater. 

Disse er for alle tre givet som 50 %. Dermed bliver LGD = 1-0,5 = 0,5. Hermed kender Nummus alle de tre 

nøgletal og kan derfor beregne sit forventede tab fra denne aftale vha. ligning(4.6). Det forventede tab 

beregnes for P-sandsynlighederne og bliver herefter indregnet i aftalen med Siemens. Udover at få dækket 

det forventede tab, så ønsker Nummus at få forrentet sine penge med 0,33 %, hvilket svarer til den 

risikofrie rente.  

Dette kan beregnes vha. et binomialtræ som: 

 

Fra dette binomialtræ kan r beregnes til 0,3322 %29. I praksis ville en bank forlange mere end den risikofrie 

rente grundet deres risikoaversion. Da risikoaversionen er individuel fra bank til bank, kan der ikke blot 

indsættes renten fra Q konkurssandsynligheder. Derfor er der blot indsat den risikofrie rente for at 

illustrere eksemplet. 

Aftalen imellem Siemens og Nummus forløber nu som følgende. Først køber Nummus for 500.000 kroner af 

både William Demant og Pandora til t=0. Herefter holdes de et år, hvorefter de sælges til Siemens for 

1.003.322 kroner, givet at de ikke er gået konkurs. Den forventede forrentning vil fra ovenstående 

binomialtræ svare til 0,33 %.   

RD Shell skal bruge den samme portefølje, men er klar over netting fordelene og indgår derfor en future 

aftale med Nummus, hvor de har aktierne som et netting set. Derfor kan Nummus beregne den 

diversificerede standardafvigelse for porteføljen som: 

   √      
        

                   

Det vides fra ligning(1.8), at middelværdien ikke ændres. Derfor følges samme fremgangsmåde for RD Shell, 

som der blev brugt for Siemens blot med den nye volatilitet.  
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Grafen over nøgletallene for krediteksponering kan findes i nedenstående graf: 

 

Her ses det, at grundet driften fra Pandora bliver effektiv EPE væsentligt højere end EPE. Effektiv EPE er 

beregnet til 2,31 %. 

Dermed bliver EAD givet som: 

                                       

Hvilket grundet netting fordelene altså er et væsentligt lavere beløb, end Siemens fik tilbudt for en 

tilsvarende portefølje. LGD er som nævnt også 0,5 for RD Shell. Ved at benytte EAD, LGD samt PD der er 

angivet i tabel 6 kan Nummus igen finde renten, der giver dem en forventet forrentning på 0,33 %.  

For RD Shell bliver r = 0,333 %, og derfor skal RD Shell betale 1.003.330 for at overtage aktierne om et år. 

Årsagen til at renten er lidt højere på trods af det lavere EAD estimat skyldes den højere 

konkurssandsynlighed. 

Nokia har bemærket, at Vestas aktie er meget volatil, den daglige standardafvigelse er 4,71 %. Derfor 

ønsker de at investere i en ATM straddle med en løbetid på 1 år, hvor de indkøber for 500.000 kroner i 

både Call og Put optionen med Vestas som underliggende aktiv. Den teoretiske Black-Scholes pris er 9,25 

for en Call-option og 9,14 for en Put-option, når der indsættes en rente på 0,33 %30. Nummus tilbyder Nokia 

optionerne til de ovenstående priser, og ydermere accepterer de at låne midlerne til Nokia, så de kan 

gennemføre transaktionen.  

For at beregne EE vil banken benytte sig af monte carlo simulationer. Der genereres 500 stier, der alle 

indeholder 248 normalfordelte tal med middelværdi 0 og en standardafvigelse på 1. 248 er valgt, da der var 

248 bankdage i 2012. Ved at benytte ligning(2.2) og ligning(2.3) kan banken simulere 500 stier for aktien 

både i den virkelige og den risikoneutrale verden. Her er standardafvigelsen og middelværdien for de 

generede tal justeret til de faktiske på                        i den virkelige verden. Som i 

ligning(2.3) udskiftes   med          i den risikoneutrale verden.  For den risikoneutrale verden kan 

banken finde Call og put prisen som: 

                   [    (      )]                          [    (      ] 
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Dette giver i dette tilfælde priser for call og put optionen på henholdsvis 9,68 og 8,88. Dette viser, at der er 

medtaget for få stier til, at prisen kan konvergere imod den teoretisk korrekte pris. Desværre har Nummus 

ikke computer kapacitet til at gennemføre et tilstrækkeligt antal af simulationer, hvor der opnås 

konvergens for den simulerede pris. EE beregnes derfor fra de 500 stier, der simulerer den virkelige verden. 

Denne kan for ethvert punkt på alle stier beregnes som: 

        (            
       

    
       

       

    
     )  

Dermed har banken 500 stier, hvor krediteksponeringen er angivet for ethvert tidspunkt. Effektiv EE kan 

herefter let findes ved at sætte en restriktion på hver sti, sådan at eksponeringen ikke kan falde over tid. 

EPE og effektiv EPE er igen gennemsnittet af disse størrelser. Disse kan ses på nedenstående figur31: 

   

Da EE og Effektiv EE er næsten ens, kan Nummus konkludere, at krediteksponeringen stiger over tid. Driften 

for Vestas er som nævnt -0,305 %, og dermed er Call prisen for dyr, hvilket ikke bliver fuldt opvejet af, at 

put prisen er lidt for billig. Effektiv EPE er udregnet til 12,32 %.  

Dermed er EAD givet som: 

                          172.543 

Selvom dette tal er større end for både RD Shell og Siemens, så har Nokia opnået en enorm netting fordel. 

Dette skyldes, at man for et netting sæt som nævnt kan aggregere krediteksponeringen for alle 

transaktioner, inden man afregner. Grundet karakteristikken for optioner vil den ene transaktion altid være 

værdiløs og dermed øge krediteksponeringen med 500.000, svarende til 50 % af en million. At den effektive 

EPE alligevel ”blot” er 12,32 % kan tilskrives netting. 

Ligesom for Siemens og RD Shell kan Nummus finde renten fra et binomialtræ, hvor det igen antages at 

LGD=0,5. Renten bliver ved denne beregning 1,0947 % for, at Nummus skal få en forventet forrentning af 

deres penge på 0,33 %32. Dermed skal Nokia efter 1 år tilbagebetale: 

          (          )                    
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Det samlede kapitalkrav for kreditrisiko kan nu findes fra Gordys formel givet i ligning(2.52). Dette vil være 

meget upræcist, da Nummus blot har foretaget tre udlån. For en rigtig bank med mange tusinde udlån vil 

dette ikke være et problem, da approksimationens nøjagtighed stiger i forhold til antallet af lån. 

Kapitalkravene for kreditrisiko for de tre virksomheder er angivet i tabel 733: 

 

Udover ovenstående transaktioner har Nummus købt en OTC eksotisk option med udløb til tid T=2. 

Grundet karakteristikken for en option kan denne udelukkende have en positiv værdi for banken og en 

negativ værdi for modparten. Denne værdi betales, når optionen udløber. Bankens eksponering i forhold til 

modparten vil derfor til ethvert fremtidigt tidspunkt svare til transaktionens værdi til det givne tidspunkt.  

Nutidsværdien af eksponeringen til tid   , der under afsnittet CVA blev benævnt   , er derfor nutidsværdien 

af den forventede værdi af transaktionen til tid   . Da der ikke udbetales noget kapital før optionen udløber, 

så vil den forventede værdi af optionen til    altid svare til nutidsværdien. Dermed kan CVA findes som:  

    (   )  ∑   
 
                                   (5.8) 

Her er    værdien af optionen, givet at modparten ikke går fallit. Ved at indregne modpartens risiko for at 

gå konkurs, findes værdien af optionen som: 

  
                                         (5.9) 

Hvilket givet ligning(5.8) skrives som: 

  
    [  (   )∑  

 

   

] 
 

(5.10) 

Fra ligning(5.10) ses det, at når konkursrisikoen medregnes, så vil værdien af derivatet blive reduceret 

proportionelt med den kumulative risikoneutrale konkurssandsynlighed ganget med LGD.  

Nummus har også observeret, at modparten har udstedt en nulkuponobligation, hvor det loves, at der 

udbetales 1000 kroner til tid T=2. Obligationen har værdien   , hvis der betinges med, at modparten ikke 

går fallit. Når modpartens risiko for fallit indregnes, reduceres værdien til   
 . Givet at obligationen og 

optionen har samme prioritet (junior/senior) i tilfælde af konkurs, så vil de have samme recovery rate. 

Dermed kan værdien af obligationen findes på tilsvarende måde som ligning(5.10), der fås: 

  
    [  (   )∑  

 

   

] 
 

  (5.11) 
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Fra ligning(5.10) og (5.11) kan banken finde følgende forhold imellem optionen og obligationen: 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
(5.12) 

Hvis y er afkastet for en risikofri obligation, og    er afkastet for en tilsvarende obligation udstedt af 

bankens modpart, så fås         og   
       . Dermed giver ligning(5.12): 

  
     

 (    )   (5.13) 

Nummus noterer nu, at    er 2,5 % større end  , og har samtidig vha. monte carlo simulationer beregnet 

værdien af optionen til 27 kroner, hvis de betinger med, at konkurs ikke kan forekomme. Dermed bliver 

værdien af OTC optionen:   

                          

Hvor CVA svarer til                       . 

Hermed har Nummus et overblik over sin totale kreditrisiko og mangler derfor blot at opgøre deres 

operationelle risiko.  

For opgørelsen af operationelle tab benyttes både internt og eksternt data til at skabe en tæthedsfunktion. 

Den forventede tabsfrekvens er 2,5 per år, hvor størrelsen af tabet trækkes fra en lognormal fordeling.  

Logaritmen til hvert tab antages at have en middelværdi på nul og en standardafvigelse på 0,6, hvilket giver 

følgende tæthed: 

 

Her er der lavet 1000 simulationer, hvor 99,9 % fraktilen er givet som den simulation, hvor tabet er højest. 

Denne kan aflæses til 145.549 i dette tilfælde34.  
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Dermed svarer det til ca. 15 % af det samlede regulatoriske kapitalkrav og udgør derfor en gennemsnittet 

størrelse af kapitalkravene jf. ligning(3.3): 

       

(                     )
         

Her er det dog vigtigt at pointere, at forholdet imellem markedsrisiko og kreditrisiko er helt skævt grundet 

porteføljernes karakter. Normalt vil kapitalkravet for kreditrisiko være den største enkeltstående 

komponent. 

Det bemærkes i ovenstående eksempel, at Nummus på mange måder kunne have fået andre resultater ved 

at benytte nogle andre modeller. Den store frihed, Baselreglerne tilbyder bankerne, har nogle 

uhensigtsmæssige konsekvenser. Disse samt andre kritikpunkter vil blive diskuteret i det følgende afsnit. 

5. Implikationer med Baselreglerne 
Indførelsen af Baselreglerne og de medfølgende opstramninger af kapitalkravene har naturligvis nogle 

uhensigtsmæssige makroøkonomiske sideeffekter. OECD har estimeret, at implementeringen af Basel 3 

medfører en nedgang i bnp-væksten imellem 0,05 og 0,15 procent point (Slovik P, 2011). Derfor vil størrelsen af 

kapitalkravene altid være en afvejning imellem at sikre indskyderne samtidig med, at det ikke har for store 

konsekvenser for den samlede økonomi. I dette afsnit vil det blive diskuteret, om Baselreglerne er rimelige 

og økonomisk hensigtsmæssige. 

Bankernes mulighed for selv at beregne deres kapitalkrav er både Baselreglernes største styrke, men 

samtidig også deres største svaghed. De skrappe kapitalkrav har medført, at bankerne dedikerer flere 

ressourcer til opgørelsen af forskellige risici. Denne øgede opmærksomhed på risici har ført til udviklingen 

af bedre modeller, hvilket naturligvis er positivt. Problemet er, at bankerne varetager deres egne interesser 

og ikke indskydernes. Derfor vil de som udgangspunkt altid forsøge at bøje reglerne til deres egen fordel. Et 

eksempel på dette er securitisering. Som et modsvar på dette har Baselkomitéen både skærpet de tidligere 

regler og indført nye. Dette gør desværre regelsættet meget kompliceret og uigennemsigtigt, hvilket har 

ført til flere uenigheder imellem bankerne og de ansvarlige personer for stresstesting. Et eksempel på dette 

er Danske bank, der blev idømt at øge RWA med 100 milliarder kroner af FSA. Et krav de længe overvejede 

at appellere, da de mente, at de havde opgjort deres kapitalkrav korrekt (Scwartzkopff, 2014). At størrelsen af RWA 

ikke er entydigt har medført, at størrelsen af kapitalkravene i høj grad afhænger af, hvor dygtige bankernes 

kvantitative medarbejdere er. Nummus kunne eksempelvis have sænket deres kapitalkrav ved at benytte 

en anden stressed VAR periode. Ydermere var Nummus endt med andre kapitalkrav, hvis der var medtaget 

mere data, benyttet Garch modeller eller parametrene for operationel risiko var valgt anderledes. Dette var 

naturligvis ikke Baselkomitéens hensigt, hvor kapitalkravene gerne skulle afspejle bankens eksponeringer 

entydigt. Ud over de uhensigtsmæssige konsekvenser nævnt ovenover har bankerne lige siden reglernes 

indførelse klaget over, at det ikke er strømlinet med økonomisk kapital. 
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Økonomisk kapital 

Et nøglebegreb inden for en banks risikohåndtering er økonomisk kapital35. Mængden af økonomisk kapital 

svarer til, hvad bankerne selv estimerer, er tilstrækkeligt til at afdække de risici, de er eksponeret overfor. 

Dette adskiller sig altså fra regulatorisk kapital, hvor alle banker skal beregne deres kapitalkrav fra det 

samme regelsæt. Man kan anskue økonomisk kapital som en valuta, der opgør de omkostninger, der er 

forbundet med at påtage sig risiko. Enhver forretningsenhed i en bank kan kun påtage sig yderligere risici, 

hvis der er lagt reservekapital til at afdække de eventuelle ekstraomkostninger, disse risici kan medføre. 

Derfor måles rentabiliteten for en forretningsenhed relativt i forhold til mængden af økonomisk kapital, der 

er afsat til den.  

Økonomisk kapital er som VAR defineret som mængden af kapital, en bank kræver for at absorbere tab 

inden for en etårig periode givet en kritisk fraktil. En større international bank vil typisk forsøge at 

opretholde en A rating, hvilket svarer til en etårig konkurssandsynlighed på 0,03 %. Dette kan ses fra 

overgangsmatricen på side 31. Dette svarer til, at banken vælger en 99,97 % fraktil.  

Som nævnt i ligning(4.6) vil en bank allerede under prisfastsættelsen af sine produkter have indregnet det 

forventede tab. Dermed skal banken holde kapital, der svarer til differencen imellem VAR for en 99,97 % 

fraktil og det forventede tab: 

 

Mængden af økonomisk kapital kan beregnes på to måder. Den første kendes under navnet ”top-down”. 

Dette svarer til KMW metoden, hvor banken estimerer værdien af bankens aktiver vha. Merton metoden 

og herefter beregner sandsynligheden for, at deres værdi er mindre værd en bankens forpligtigelser efter 

et år. Det andet og mere populære alternativ kendes som ”bottom-up” metoden. Her udregnes 

tæthedsfunktionerne for de tre typer af risici og aggregeres herefter for hver forretningsenhed. Herefter 

ligges alle risici for alle forretningsenheder sammen for at finde bankens totale behov for økonomisk 

kapital. Opgørelsen af markedsrisiko og kreditrisiko vil også være forskellige for økonomisk kapital i forhold 

til regulatorisk kapital. For markedsrisiko eksempelvis vil bankerne for at fastholde en A rating vælge 99,97 

% fraktilen fremfor blot at vælge en 99 % fraktil. Banken sætter typisk middelværdien af afkastene for 

porteføljen til nul grundet problemet med at estimere denne variabel korrekt. Derfor er det et årige VAR 

mål givet 252 bankdage på et år givet som: 

       (      )  √           √          (6.1) 

Hvor     svarer til den inverse normalfordeling. 

                                                           
35

 Afsnittet om økonomisk capital er baseret på: John C. Hull(2012), third edition, udgiver John Wiley & Sons, Inc., 
Hoboken, New Jersey- kapitel 23 
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Grundet problematikken med fede haler vil nogle banker bruge Copulaer eller en t-fordeling for en så høj 

fraktil. Selvom fraktilen vælges højere, vil mængden af reservekapital alligevel være mindre, da banker ikke 

benytter multiplikatoren k. Nummus ville kunne opretholde en Aa rating ved at holde reservekapital 

svarende til: 

   (      )  √                                   

Hvilket altså er væsentligt mindre end det regulatoriske krav. 

Bankerne vil også beregne korrelationen   selv, hvilket ikke er tilladt under Baselreglerne. Korrelationen 

kan beregnes på flere måder. Det er blevet vist, hvordan bankerne med Vaciseks formel kan finde den fra 

markedet vha. maksimum likelihood estimation. Ydermere har strukturelle modeller som eksempelvis 

Merton modellen vist, at korrelationen imellem to virksomheders konkurser approksimativt svarer til 

korrelationen imellem afkastene på deres aktier. Derfor kan bankerne estimere   fra teorien gennemgået 

under markedsrisiko. 

For operationel risiko tilbyder Baselkomitéen så meget fleksibilitet, at bankerne benytter samme modeller 

for økonomisk og regulatorisk kapital. Enkelte banker der har meget data til rådighed, kan forsøge at 

beregne korrelationen imellem de forskellige typer af operationelle risici. Nogle banker forsøger også at 

beregne forretningsrisiko. Dette indbefatter bl.a. risikoen ved at gå ind på nye markeder, lancering af nye 

produkter og forværringer af bankens markedsomdømme. Dette er et meget subjektivt mål, og vil derfor 

ikke blive uddybet yderligere. 

Aggregere økonomisk kapital: 

Det vides fra teorien, at tæthedsfunktionerne for markedsrisiko, kreditrisiko og operationelrisiko er meget 

forskellige. Markedsrisiko har en symmetrisk tæthed, kreditrisiko har en skewed tæthed med en lang hale, 

og operationel risiko har en helt unik form. Ofte er tabene fra operationel risiko meget begrænsede, men 

indimellem oplever bankerne et enormt stort tab. Flere af disse risici interagerer med hinanden. Hvis en 

bank eksempelvis handler en swap, så vil den blive eksponeret for både markedsrisiko og kreditrisiko. Da de 

forskellige typer risici ikke fordeler sig i forhold til den samme tæthedsfunktion og samtidig ikke er 

uafhængige, gør det komplekst at aggregere dem.  

Den simpleste metode er at antage, at den totale mængde af økonomisk kapital for et set af n forskellige 

risikokilder svarer til summen af hver risikokilde separat: 

       ∑   
 
          (6.2) 

Hvor        svarer til det totale beløb for økonomisk kapital, n angiver antallet af typer risiko og    er 

mængden af økonomisk kapital for den i’te type risiko. Dette er metoden Baselkomitéen benytter sig af for 

regulatorisk kapital. Tankegangen bagved ligning(6.2) er meget konservativ. Den antager perfekt 

korrelation imellem alle risikoformer.  Dette betyder, at hvis en bank oplever det 99,97 % værste tab for 

markedsrisiko, så vil den også gøre det for kreditrisiko og operationel risiko. Rosenberg og Schuermann har 

fra empiriske studier estimeret den gennemsnitslige korrelationen imellem markeds og kreditrisiko til 50 % 

og korrelation imellem begge disse og operationel risiko til 20 % (Schuermann, 2004). Ydermere har de estimeret, 
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at ligning(6.2) i gennemsnit overvurderer behovet for økonomisk kapital med 40 %. Dette betyder, at 

mængden af økonomisk kapital for Nummus vil svare til ca. 

                  
                   

   
         

Der mindes om, at kreditrisiko og operationel risiko blev beregnet for en 99,9 % fraktil under Basel 

udregningen og ikke 99,97 %. Alligevel er pointen den samme, det regulatoriske kapitalkrav er langt højere 

end behovet for økonomisk kapital. 

For at beregne det samlede behov for økonomisk kapital benytter bankerne sig ofte af en metode, der 

kendes som den hybride metode. Med denne metode beregner bankerne mængden af økonomisk kapital 

som en portefølje af risici udregnet fra kapitalbehovet fra de enkelte risici givet som: 

       √∑ ∑        
 
   

 
          (6.3) 

Hvis alle tæthederne er nøjagtigt normalfordelte, så vil ligning(2) give et nøjagtigt resultat. Når tæthederne 

ikke er normalfordelte, så vil ligning(6.3) blot give et approksimativt svar. Estimatet vil have inkorporeret 

vægtningen af halerne for de enkelte tæthedsfunktioner. Rosenberg og Schuermann har estimeret, at 

resultatet approksimativt stemmer overens med resultatet der opnås ved at mappe alle tæthederne til en 

fælles tæthed vha. copulaer. Et eksempel på den hybride metode er udregnet nedenfor, hvor det antages, 

at det regulatoriske kapital opgjort i forrige afsnit blot svarede til en enkelt forretningsenhed. Nummus 

antages nu at have to forretningsenheder, hvor kapitalkravene fremgår af tabel 8 nedenunder. 

Korrelationen imellem de forskellige typer af risici inden for samme forretningsenhed antages at være givet 

fra Rosenberg og Schuermann’s studier. Korrelationen imellem markedsrisiko for de to forretningsenheder 

antages at være 60 %. Korrelationen imellem kreditrisiko for de to forskellige forretningsenheder antages 

at være 50 %. To forskellige typer risiko antages at være ukorreleret på tværs af de to forretningsenheder. 

Disse er indsat i en samlet korrelationsmatrice givet i tabel 9. Fra kapitalkravene ses det, at 

forretningsenhed 1 svarer til den enhed, som kapitalkravene blev udregnet for i forrige afsnit. 

        

Fra tabel 8 og 9 kan bankerne beregne de rimelige kapitalkrav for regulatoriske kapitalkrav vha. den hybride 

metode som: 

                          √                                               

                         √                                           

                               √                          
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                             1 svarer til kvadratroden af: 

                                                                  

                        

                             2 svarer til kvadratroden af: 

                                                                   

                         

For Hele Nummus svarer kapitalkravene til kvadratroden af36: 

                                                                      

                                                          

                                                       

                          

Det ses, at der er nogle klare diversifikationsfordele. I ovenstående eksempel vil kapitalkravene beregnet 

med den hybride metode være ca. 25 % lavere end ved at opgøre kapitalkravene fra ligning(6.2): 

                         
       

       
           

Hvis Baselkomitéen tillod, at bankerne medregnede korrelationen imellem de forskellige typer af risici, så 

kunne det samtidig potentielt åbne op for helt nye samarbejder imellem bankerne. Som reglerne er 

konstrueret i dag, der ligger alle bankerne en reservekapital, der er så stor, at den dækker imod et meget 

usandsynligt scenarie. Selvom alle danske banker er påvirket af de samme markedsfaktorer, så er det 

utænkeligt, at de alle skulle befinde sig udover 99,97 % fraktilen samtidigt. Derfor vil der altid være noget 

reservekapital, der aldrig bliver nødvendigt at bruge. Dette er ikke efficient grundet de makroøkonomiske 

konsekvenser nævnt tidligere. For at løse dette problem kunne alle banker indgå et partnerskab, hvor de 

givet deres porteføljer kunne finde det totale behov for reservekapital fra den hybride metode. Herefter 

kan bankerne benytte incremental VAR beskrevet under markedsrisiko til at beregne, hvor stor en andel af 

den samlede reservekapital hver bank skulle holde. Denne løsning ville nedbringe den samlede 

kapitalreserve, men det ville samtidig kræve, at bankerne delte konfidentielle oplysninger med deres 

konkurrenter. Derfor ville den formentlig være vanskellig at implementere i praksis.   

RAROC 

Når en bank har opgjort bidraget fra hver forretningsenhed til den totale mængde af økonomisk kapital, så 

regner de et mål kendt som RAROC. Dette angiver, hvor meget en forretningsenhed har tjent i forhold til, 

hvor meget økonomisk kapital der er blevet bundet til den. RAROC er defineret som: 

      
                                    

                 
 

Sommetider tilføjes den risikofrie rente fra den økonomiske kapital til tælleren. I det øjeblikkelige marked 

vil det dog ikke ændre resultat ret meget, da den risikofrie rente blot er 0,33 %. 

                                                           
36

 Bilag 11 
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Dette kan bruges til at se, hvordan en forretningsenhed har præsteret historisk. Ydermere kan det bruges til 

at forudse, hvordan forretningsenhederne vil performe fremadrettet. Typisk bruger bankerne RAROC til at 

allokere deres kapital bedst muligt. Dette betyder i praksis, at en forretningsenhed enten kan blive udvidet 

eller afviklet på bagrund af en RAROC beregning. Da økonomisk og regulatorisk kapital ikke er strømlinet, så 

kan det sommetider føre til, at bankerne allokerer deres kapital på en måde, der ikke er efficient for den 

enkelte bank. Dette er et stort problem for alle banker. 

Ud over problemer der knytter sig til Baselreglerne generelt, er der også banker, der stiller sig kritisk over 

for nogle af de tiltag, der blev lavet specifikt for Basel 2.5 og 3. Eksempelvis blev det gennemgået under 

Basel 2.5, at regulatorerne forsøgte at fjerne bankernes incitament til at flytte aktiver fra banking bogen 

over i trading bogen vha. securitisering. Desværre har de tiltag medført, at det er mere attraktivt for 

bankerne at holde aktiver i trading bogen fremfor i banking bogen (Pepe, 2013). I praksis er det formentlig 

umuligt at have separate regler for banking bogen og trading bogen, uden bankerne vil kunne drage fordel 

af det. Bankerne vil altid kunne regne deres kapitalkrav vha. begge metoder og herefter vælge at placere 

aktiverne, der hvor kapitalkravene er mest lempelige. Et andet stort problem med Basel 3 reglerne er 

indførelsen af de strenge krav til at dække likviditetsrisiko. Disse regler interagerer med den naturlige 

ligevægt for interbankmarkedet, der i forvejen var hårdt ramt efter finanskrisen. Ved at benytte en model 

foreslået af Ho og Saunders kan bankernes optimale likviditetsreserve findes (Ho, 1981). 

Optimal likviditetsreserve 

For at opfylde indskydernes behov for likviditet er det naturligvis vigtigt for en bank at have en 

likviditetsreserve37. Størrelsen af denne reserve findes ved at sammenligne de likvide aktiver med bankens 

forpligtigelser. Indskydernes behov for kapital afhænger i høj grad af likviditetschok, hvilket gør det 

vanskelligt at finde en optimal likviditetsreserve. Bankerne kan få forrentet deres lån med en rate svarende 

til   , men de må betale en strafrente på   , hvis de skal bruge kapital udover deres egne reserver. Disse 

midler vil bankerne låne hos centralbanken, sådan at    svarer til CIBOR renten. Indskydernes behov for 

kapital    er som nævnt stokastisk, men fordeler sig efter en tæthedsfunktion givet som f(x). I Ho og 

Saunders model antages indskudsrenten at være nul for at simplificere eksemplet. Dermed bliver bankens 

profit givet likviditetsreserven R givet som: 

 ( )  (   )        ∫ (   ) ( )  
 

 
     (6.4) 

Her er    strafrenten, der skal betales hver gang behovet for kapital overstiger R. For at finde maksimum 

differentieres udtrykket i forhold til R og sættes lig med nul. 

        ∫  ( )  
 

 
        (6.5) 

Fra teorien vides det at ∫  ( )  
 

 
    ( ) og ved at indsætte dette i ligning(6.5) kan den omskrives til: 

   ( )   (    )  
    

  
     (6.6) 

Det antages nu, at Nummus vil maksimere sin profit vha. ligning(6.6). r er givet som 0,33 %, og det antages, 

at Nummus kan forrente sine penge med 3,33 % via udlån.  Når likviditetsreserven er opbrugt, låner 

                                                           
37

 Følgende afsnit er baseret på: Hans Keiding(2012)” Economics og banking”, (Prel.version:February 12) 
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Nummus penge for en to måneders periode. Her er CIBOR renten den 28/12 2012 givet som 17,80 % (Historiske 

CIBOR-satser, 2014). Derfor bliver resultatet af ligning(6.6): 

   ( )  
             

      
            

Dette svarer til ca. tre bankuger. I praksis er der flere omkostninger, der ikke er medtaget i ligning(6.6). 

Derfor vil reserverne i optimum være højere i praksis. Det ændrer dog ikke på, at bankerne i ligevægt 

benytter interbankmarkedet ofte.  

I ligning(6.6) maksimeres der i forhold til profit uden at medtage den optimale størrelse af R. Størrelsen af R 

afhænger af renterne, der tilbydes til indskyderne, samt renterne på de lån banken udbyder. For en 

monopolistisk bank kan profitten maksimeres vha. nedenstående ligning: 

(    ) (  )  (    ) (  )    ∫ (  ( (  )   (  )) ( )  
 

 
   (6.7) 

Her er det udnyttet, at den totale kapitalreserve svarer til differencen imellem indskud og lån. 

Første ordens betingelserne er nu givet som: 

(    )  (  )   (  )    [∫  ( )  
 

 
]  (  )       (6.8) 

(    )  (  )   (  )    [∫  ( )  
 

 
]  (  )       (6.9) 

Ligning(6.8) og ligning(6.9) kan omskrives til Amoroso-Robinson formlerne givet som: 

   (     (    )  
 

  
 

  

  (6.10) 

 

   (     (    )  
 

  
 
  

 
 

(6.11) 

Her er    og    priselasticiteten for henholdsvis lånene og indskuddene. 

De er givet som     
  
 

  

  og    
  
 

  

. 

Da Basel 3 reglerne tvinger bankerne til at holde en meget stor likviditetsreserve, vil ligevægtene ovenover 

bryde sammen. Dette betyder, at profitten bliver mindre for bankerne. Denne ekstra omkostning vil ikke 

udelukkende blive holdt af bankerne, men også af indskyderne. Dette kan ses direkte fra ligning(6.11). 

Hermed er det vist, at et kunstigt højt R medfører en uhensigtsmæssig omkostning for hele samfundet. 
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6. Konklusion 
Denne afhandling har vist flere eksempler på, at opgørelsen af de regulatoriske kapitalkrav under de 

nuværende Baselregler hverken er økonomisk eller matematisk hensigtsmæssige. Nøgleproblemet er, at 

reglerne tillader bankerne at estimere deres risici selv. Da bankerne varetager deres egne interesser, og 

disse interesser ikke er forenelige med samfundets grundet indskydergarantien, så vil det i praksis være 

umuligt at opnå et samfundsmæssigt optimum. Baselkomitéens modsvar til dette problem var som 

beskrevet under både Basel 2.5 og Basel 3 at stramme reglerne. Desværre har disse stramninger ført til, at 

bankerne opgør deres markedsrisiko på en inefficient måde, interbankmarkedet er reelt blevet lukket ned 

og den regulatoriske arbitrage eksisterer fortsat. Dette sammenholdt med en række uforståelige 

restriktioner på eksempelvis PD,   og alpha faktoren har ført til et regelsæt, der ikke opgør regulatorisk 

kapital på en hensigtsmæssig måde, og samtidig er unødvendigt komplekst. Et andet stort problem er, at 

regulatorisk kapital og økonomisk kapital ikke er strømlinet. Herunder er det især Baselkomitéens antagelse 

om perfekt korrelation imellem alle typer af risici der er problematisk. Dette tvinger som beskrevet banker 

til at holde kapital imod risici, der i praksis er diversificeret væk. Den manglende sammenhæng imellem 

økonomisk og regulatorisk kapital gør det også svært for bankerne at beregne, hvordan de forskellige 

forretningsenheder præsterer ud fra RAROC modellerne. Fælles for alle disse kritikpunkter er, at de tvinger 

banker til at holde mere kapital end de teoretiske modeller foreskriver. Denne erkendelse antyder, at 

bankerne kan dække tab der overstiger de kritiske fraktiler. For meget risikoaverse bankkunder kan denne 

utilsigtede effekt naturligvis betragtes som værende positiv. Dette kan dog vise sig at være en falsk tryghed, 

da Baselkomitéen fortsat ikke tvinger bankerne til at være fleksible over for en ny type risiko, kendt som en 

black swan. Bankernes manglende fleksibilitet påpeges af mange som en stor svaghed, heriblandt Taleb. 

Han mener som nævnt, at VAR er en måling af noget, der ikke er måleligt, og derfor er fleksibilitet 

altafgørende. Manglende fleksibilitet var hovedproblemet under finanskrisen i 2008, der primært var et 

resultat af subprimekrisen. De nye derivater bankerne udstedte, med pakkede lån førte til en ny type af 

risici, der ikke blev håndteret i tide. Flere eksperter havde som nævnt advaret imod farerne ved disse nye 

derivater, hvorfor det kan virke uforståeligt at Baselkomiteen ikke reagerede tidligere. Hvis der var blevet 

foretaget et indgreb tidligere imod denne sorte svane kunne skaderne formentlig være blevet begrænset 

betragteligt. Da subprimekrisen med garanti ikke er den sidste sorte svane der rammer banksektoren, så er 

det fortsat et område banksektoren er meget eksponeret overfor. Lærdommen fra finanskrisen er derfor i 

høj grad, at Baselkomitéen skal reagere tidligere, næste gang bankerne allokerer mange ressourcer imod 

nye markeder. Ukendte markeder burde generelt være hårdere reguleret end allerede kendte markeder, da 

estimaterne for potentielle tab er mere usikre. Baselkomitéens tilgang til nye markeder burde følge 

Murphys lov der siger: “Anything that can go wrong will go wrong”. Hvis Baselkomitéen ikke reagerer på 

den næste sorte svane, så kan man som bankkunde blot håbe, at den overdrevne mængde af 

reservekapital til andre risikotyper kan dække tabene. 
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7. Appendiks 

Appendiks 1: Hop i Merton modellen: 

I det normale setup følger    en kontinuert process. I virkeligheden er processen mere diskret og hop kan 

forekomme. 

Ved at antage, at hop kan forekomme, så skrives værdien for    som: 

        ((   

 
     )     )⏟                    

              

 ∏ (    )
  
   ⏟        

            

         (7.1) 

hvor         er uafhængige Poissonfordelte variable der tæller antallet af hop.    er antallet af hop som 

ligger i intervallet [   ]. 

  er intensiteten for hvor ofte disse hop forekommer, og (    ) er størrelsen på hop i. 

Værdien for equity findes stadig som i det normale Merton setup:  

     [       (      )].                             (7.2) 

For at løse ligning (7.1) betinges med det totale antal af hop:      

Først antages, at (    ) er lognormalfordelt. 

- ∏ (    )
  
    er et sumprodukt af lognormalfordelinger, hvilket selv er lognormalfordelt. 

-   |(    ) ~ er derfor også lognormalfordelt. 

- Det er nu muligt, at finde en ligning for en call option når hop er tilladt. Prisen på equity er derfor givet 

som en vægtet sum: 

 

   ∑   (    )   (            )
 
     ∑

(   ) 

  
   (    )   (            ) 

      (7.3)

                              

(  :                   -mål) 

Værdien af gælden er fortsat:          

Effekt 

 Kreditspændet for korte perioder øges proportionelt med intensiteten fra hoppe processen. 
Grundet den meget korte tid til udløb, er et hop den eneste mulighed for at gå fallit. Dermed er det 
ønskede vist, virksomheder kan gå fallit selv for meget korte perioder.  

 I denne model stammer volatiliteten altså både fra diffusionsprocessen og hoppeprocessen. I 
Merton kommer alt volatiliteten alene fra diffusionsprocessen.  
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Appendiks 2: Black-Cox 

I Black-Cox modellen er det muligt at gå fallit, før gælden udløber. Dette opnår man ved at indføre en 

såkaldt konkurs barriere: 

Modellen antager, at den givne virksomheds værdi under et Q mål kan skrives som: 

    (   )                                         (7.4) 

Her er   en løbende dividende udbetaling til virksomhedens aktionærer. Effekten er en reducering af 

driften og som et resultat heraf falder værdien af virksomhedens equity. 

Konkurs barrieren er deterministisk givet som: 

 ( )           (  (   ))                              (7.5) 

Hvor C er solvenskravet til virksomheden(C<D) og   er diskonteringsraten til dette solvenskrav. 

Nu indføres variablen  , som angiver tidspunktet første gang konkursbarrieren rammes:  

     {       }.                               (7.6) 

Payoff til gældshaverne inddeles nu i to tilfælde, der begge kan prisfastsættes i markedet: 

 Værdien for virksomheden rammer barrieren:  (    )   ( )   {   } 

 Værdien for virksomheden rammer ikke barrieren:  (    )     (    )   {   } 

 

Værdien af equity er givet som:  

 (    )     (      )   {   }                              (7.7) 

Effekt 

 Black-Cox modellen vil med indførelsen af en konkursbarriere øge sandsynligheden for fallit i 

forhold til den simple Merton model. 

 I tilfælde af at vi rammer konkursbarrieren før gælden udløber, så tilfalder alt tilbageværende 

værdi gældshaverne. Dermed flyttes en potentiel kapital gevinst fra aktionærerne over til 

gældshaverne. Dette betyder paradoksalt nok, at kreditspændet falder, selvom sandsynligheden for 

konkurs øges. 

 

Dette kan illustreres med følgende figur: 
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Appendiks 3: Arbitragefri CDS kontrakter 

Forsikringskøberen betaler som nævnt en fast præmie    ( ) indtil udløb T eller konkurs hvad enten der 

indtræffer først. Hermed kan værdien af beskyttelsesbenet let findes som: 

     ∑   ( ∫     
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         (7.8) 

Beregningerne for værdien af beskyttelsesbenet er lidt mere tekniske. Der gælder: 
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For at forsimple udtrykket antages der nu(under martingal mål) uafhængighed imellem konkursintensiteten 

og den korte renteproces. Hermed kan udtrykket reduceres til: 
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Ved at sætte ligning(7.8) og ligning(7.9) lig hinanden findes det ønskede i ligning(2.26) 
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Efter aftale med vejleder Hans Keiding, vil der kun blive vist uddrag af beregningerne. For at se alle 

beregningerne henvises til vedlagte USB-nøgle.  
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Bilag 3 
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Bilag 4 
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Bilag 5 

Her vises kun beregningerne for Nokia. For beregningerne bagved RD Shell og Siemens henvises til 

vedlagte USB-nøgle.  
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VBA kode til KMW metoden. 

Function Spg(Ssh As Double) 

 

Spg = Application.NormSDist(-Ssh) 

 

End Function 
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Function Normd1(V As Double, D As Double, T As Double, i As Double, sigma As Double) 

 

    d1 = (Log(V / D) + (i + 0.5 * sigma ^ 2) * T) / (sigma * Sqr(T)) 

    Normd1 = Application.NormSDist(d1) 

     

End Function 

 

Function BSCallPrice(V As Double, D As Double, T As Double, i As Double, sigma As Double) 

Dim d1, d2, Nd1, Nd2 

 

d1 = (Log(V / D) + (i + 0.5 * sigma ^ 2) * T) / (sigma * Sqr(T)) 

d2 = d1 - sigma * Sqr(T) 

 

Nd1 = Application.NormSDist(d1) 

Nd2 = Application.NormSDist(d2) 

 

BSCallPrice = V * Nd1 - D * Exp(-i * T) * Nd2 

 

End Function 

 

Function IAV(S As Double, D As Double, T As Double, r As Double, vol As Double) As Double 

 

Dim valuemid As Double 

Dim valuehigh As Double 

Dim valuelow As Double 

 

valuehigh = 40 * S 

valuelow = 0 

diff = 10 
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i = 0 

Do While diff > 0.0000001 

    valuemid = 0.5 * (valuehigh + valuelow) 

    Shat = BSCallPrice(valuemid, D, T, r, vol) 

    diff = Abs(S - Shat) 

    If Shat > S Then 

        valuehigh = valuemid 

    ElseIf Shat <= S Then 

        valuelow = valuemid 

    End If 

    i = i + 1 

Loop 

IAV = valuemid 

 

End Function 

 

Function VasXing(S As Double, D As Double, T As Integer, r As Double, vol As Double) As Double 

 

End Function 
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Bilag 6 
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Bilag 7 
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Bilag 8 
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Function BSCallPrice(S, X, T, i, sigma) 

 

Dim d1, d2, Nd1, Nd2 

 

 

d1 = (Log(S / X) + (i + 0.5 * sigma ^ 2) * T) / (sigma * Sqr(T)) 

d2 = d1 - sigma * Sqr(T) 

 

Nd1 = Application.NormSDist(d1) 
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Nd2 = Application.NormSDist(d2) 

 

BSCallPrice = S * Nd1 - X * Exp(-i * T) * Nd2 

 

End Function 

Function BSPutPrice(S, X, T, i, sigma) 

 

 

BSPutPrice = BSCallPrice(S, X, T, i, sigma) + X * Exp(-T * i) - S 

 

End Function 

 

Bilag 9 
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Bilag 10 

 

Bilag 11 

 


