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Abstract 

 

The purpose of this master thesis is to develop a pricing model for Danish callable mortgage bonds. 

Callable bonds have an embedded prepayment option, where the borrower of the callable mortgage 

bond has the right to redeem the loan at par. The prepayment option makes callable mortgage bonds 

complicated to price, because it makes the cash flow of the bond uncertain, since it cannot be 

known initially when or if the prepayment option will be exercised. There are two main components 

of a model for pricing callable mortgage bonds. These are a term structure model and a prepayment 

model.  

The term structure model determines the possible evolution of the short rate. We use the Ho-Lee 

model as term structure model, and the model has the zero coupon term structure and the volatility 

structure as input. The zero coupon term structure is estimated with rates on deposits, forward rate 

agreements and interest rate swaps. The volatility structure consists of the volatility of swaptions.  

The prepayment model estimates the size of the prepayments as a function of different explanatory 

variables. We use a required gain model as prepayment model, which describes the conditional 

prepayment rate as a function of different variables. As explanatory variables we use the 

prepayment gain, the pool factor and the relative time to maturity. The variables are based on 

historical data. We estimate the prepayment model based on observed historical prepayment rates 

and borrower compositions. 

The determined term structure and the estimated prepayment model are used in developing the 

pricing model for callable bonds. The prepayment model is used to determine future prepayment 

rates. The future prepayment rates are then used to determine the future cash flows. The future cash 

flows are discounted with the term structure to determine the price of the callable bond. We 

calculate the price for ten callable bonds. The pricing model has difficulties in pricing bonds with a 

high coupon rate, but it prices bonds with a low coupon rate good. 
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1. Indledende sider 

 

1.1 Indledning 

Det danske realkreditmarked er et af de største markeder for obligationer til finansiering af 

realkreditlån i verden og er blevet kaldt verdens bedste boligfinansieringssystem1. Derudover er det 

danske realkreditsystem unikt i forhold til andre landes boligfinansieringssystemer. Dette skyldes, 

at låntagernes realkreditlån er direkte finansieret af de bagvedliggende obligationer, og dette sikrer 

stor gennemsigtighed på det danske realkreditmarked. De danske realkreditobligationer betragtes 

også som sikre investeringer.  

De traditionelle fastforrentede realkreditlån er baseret på udstedelse af konverterbare obligationer. 

Historisk set har konverterbare obligationer også været de mest anvendte obligationer til 

finansiering af realkreditlån. Dette skyldes blandt andet, at tidligere var de konverterbare 

obligationer de eneste obligationer, der blev udstedt på det danske realkreditmarked. I dag er der 

flere muligheder for optagelse af realkreditlån. Dog vælger de fleste nye boligejere stadig de 

fastforrentede lån. Tre ud af fire nye lån til boligkøb er lån med en fast rente2. Fordelen ved 

fastforrentede lån er den langsigtede sikkerhed for ydelserne, samt at lånene er konverterbare. Ved 

konverterbare obligationer har låntager mulighed for at indfri sit lån til kurs pari (dette kaldes 

konverteringsretten), og dermed er låntager sikret en øvre grænse for kursværdien af restgælden ved 

et rentefald. 

Denne afhandling vil fokusere på prisfastsættelsen af de fastforrentede konverterbare obligationer, 

da den omtalte konverteringsret netop gør obligationerne komplekse af prisfastsætte. 

 

1.2 Problemformulering 

Konverteringsretten kan opfattes som en option, og det betyder, at en konverterbar obligation er 

sammensat af en inkonverterbar obligation og en solgt call option. Netop på grund af denne 

                                                           
1 http://www.realkreditraadet.dk/Dansk_Realkredit/Det_danske_realkreditsystem.aspx 
2 Pressemeddelse til udlånsstatistikken for 2. kvartal 2015 fra Realkreditrådet 
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konverteringsoption er konverterbare obligationer komplicerede at prisfastsætte. Obligationen vil 

være relativ let at prisfastsætte, hvis konverteringsoptionen ikke er der, da man derfor ”bare” vil 

diskontere de sikre betalingsrækker for obligationen med en relevant rentekurve. Men 

konverteringsoptionen gør netop de fremtidige betalingsrækker ukendte, da man ikke initialt ved 

hvornår, eller om konverteringsoptionen bliver udnyttet. Denne usikkerhed gør det derfor 

interessant at prisfastsætte konverterbare obligationer, da det også er relevant for både investorer og 

de finansielle institutter. 

Formålet med denne afhandling er at svare på følgende hovedproblemstilling:  

Hvordan kan en realkreditmodel opstilles, således at den kan prisfastsætte fastforrentede 

konverterbare obligationer ud fra markedsdata? 

For at præcisere hovedproblemstillingen opstilles herunder en række underspørgsmål, som skal 

medvirke til at undersøge hovedproblemstillingen. Underspørgsmålene er følgende: 

- Hvordan kan en rentestrukturmodel opstilles ud fra tidssvarende markedsdata, så den 

beskriver de mulige fremtidige rentescenarier? 

- Hvordan kan en konverteringsmodel opstilles ved brug af forskellige observerbare 

variable, så den beregner konverteringsraten og dermed beskriver låntagernes 

konverteringsadfærd? 

- Hvordan kan fastforrentede konverterbare obligationer prisfastsættes ved at anvende 

den fremtidige udvikling i renten og den estimerede konverteringsmodel? 

- Hvor præcis har prisfastsættelsen af de konverterbare obligationer vist sig at være? 

 

1.3 Metode- og teoriskitsering 

Vores afhandling opstiller tre modeller; en rentestrukturmodel, en konverteringsmodel og en 

prisfastsættelsesmodel, hvor prisfastsættelsesmodellen netop kombinerer rentestrukturmodellen og 

konverteringsmodellen. 

Vi undersøger hovedproblemstillingen og underspørgsmålene, som er formuleret i afsnit 1.2 fra en 

praktisk vinkel. Vi præsenterer først teorien om modellen, og herefter opstiller vi vores egen 
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realkreditmodel ved brug af markedsdata. Vi viser dermed den praktiske implementering af de 

forskellige modeller. 

Som rentestrukturmodel anvender vi Ho-Lee modellen, som blev udviklet i 1986 af Thomas Ho og 

Sang Bin Lee3. Ho-Lee modellen er en arbitrage-fri én-faktor model. Modellen implementeres ved 

brug af et binomialtræ, hvor den kalibreres til den gældende nulkuponrentestruktur og 

nulkuponrentevolatiliteten. Nulkuponrentestrukturen estimeres på baggrund af forskellige 

instrumenter. Her anvendes deposit-renter og FRA-renter til at estimere den korte og mellemkorte 

ende af nulkuponrentestrukturen, mens den lange ende estimeres ved bootstrapping af renter på 

renteswaps 4 . Nulkuponrentevolatiliteten baseres på swaptionsvolatiliteter. Når 

nulkuponrentestrukturen og volatiliteten er bestemt, bruges forward-algoritmen til at bestemme den 

fremtidige udvikling af de korte renter. Data til bestemmelse af nulkuponrentestrukturen er hentet 

fra Nordea Analytics, mens data på swaptionsvolatiliteten er hentet fra Bloomberg. Materiale til 

teorien er hentet fra forskellige artikler og forelæsningsnoter.  

Til konverteringsmodellen tager vi udgangspunkt i en gevinstkravsmodel, som blev introduceret af 

Svend Jakobsen i hans Ph.d.-afhandling fra 19925. Her antages det, at hver låntager har et krav til 

deres konverteringsgevinst. Konverteringsraten kan derfor findes ud fra en række forklarende 

variable og en række modelparametre. Vi anvender konverteringsgevinsten, den relative restløbetid 

og poolfaktoren som forklarende variable til at bestemme konverteringsraten. Herudover anvendes 

også debitorfordelinger til at dele konverteringsmodellen op ihomogene grupper. De forklarende 

variable bestemmes på baggrund af historisk data for et givent datasæt6. Herpå er det muligt at 

estimere modelparametrene ved mindste kvadraters metode mellem de observerede 

konverteringsrater og de estimerede konverteringsrater. Til estimationen benyttes en mikstur-

estimation, da vi opdeler låntagerne i forskellige homogene låntagergrupper. Data til estimation af 

konverteringsmodellen er modtaget fra Nykredit Markets7. Det har taget lang tid at bearbejde alt 

data, da vi har modtaget en stor mængde data. Vi har opsat forskellige kriterier til data, hvorefter vi 

har sorteret i det og bearbejdet det. Der er ikke meget litteratur omkring opstilling og bestemmelse 

af konverteringsmodellen, da undersøgelserne om emnet er udført af de forskellige finansielle 

                                                           
3 Ho og Lee – Term Structure Movements and Pricing Interest Rate Contingent Claims 
4 Frank J Fabozzi – Interest Rate, Term Structure and Valuation Modeling 
5 Svend Jakobsen – Prepayment and the Valuation of Danish Mortgage-Backed Bonds 
6 Det præcise datasæt beskrives i afsnit 4.7 
7 Fra Carsten C. G. Jensen 



7 

 

institutter, som ikke har interesse i at dele deres resultater. Vi har derfor hovedsagligt taget 

udgangspunkt i Svend Jakobsens Ph.d. samt diverse artikler fra Finansinvest. 

Til opstilling af prisfastsættelsesmodellen anvendes den bestemte rentestruktur og den estimerede 

konverteringsmodel. Konverteringsmodellen anvendes til at bestemme de fremtidige 

konverteringsrater. Herefter bruges de fremtidige konverteringsrater til at bestemme de fremtidige 

betalingsrækker, som så tilbagediskonteres med den bestemte rentestruktur til at bestemme prisen 

på den konverterbare obligation. Vi bestemmer prisen på et sæt udvalgte konverterbare obligationer 

for en bestemt dato8 . Herefter sammenlignes vores modelpriser med markedspriserne på de 

konverterbare obligationer for at se, om vores modelpriser bliver overvurderet eller undervurderet. 

Markedspriserne på de konverterbare obligationer er hentet fra Københavns Fondsbørs (Nasdaq 

OMX København) for den pågældende prisfastsættelsesdato. 

 

1.4 Afgrænsning 

I denne afhandling er den overordnet afgrænsning betinget af problemformuleringen. I det følgende 

afsnit vil vi kort redegøre for vores valg af antagelser og afgrænsninger, som vi netop har taget i 

forhold til afhandlingens formål. 

Vi vælger kun at se på danske fastforrentede konverterbare obligationer, som har en løbetid på 30 

år. Vi vælger at afgrænse os til kun at se på 30-årige lån på trods af, at der findes konverterbare 

obligationer med løbetider på 10, 15 og 20 år. Denne afgrænsning er baseret på en begrænsning af 

datamængden og dermed også kompleksiteten og beregningstiden. 

Som tidligere beskrevet anvendes Ho-Lee modellen som vores rentestrukturmodel. I afsnit 3.4 vil 

vores overvejelser omkring dette valg blive beskrevet nærmere, herunder fordele og ulemper ved 

modellen. Der er flere forskellige rentestrukturmodeller, som kunne være anvendt i stedet, og som 

nævnes i afsnit 3.4, men de vil ikke blive beskrevet nærmere i afhandlingen.  

Konverteringsmodellen kan beskrives ved hjælp af en række forklarende variable. I opgaven 

medtages konverteringsgevinsten, den relative restløbetid og poolfaktoren. Andre forklarende 

variable kan også anvendes til bestemmelse af konverteringsmodellen. Dog har vi afgrænset os til 

                                                           
8 De udvalgte konverterbare obligationer beskrives i afsnit 5.5 
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de tre ovenstående variable, da formålet med afhandlingen netop er at vise hvordan en model kan 

opstilles og ikke lave ”den perfekte model”, da dette vil blive omfattende og er uden for grænserne 

for en kandidatafhandling. De andre mulige forklarende variable vil ikke blive beskrevet nærmere i 

afhandlingen. 

Derudover anvender vi diskret rentetilskrivning gennem hele opgaven. Ho-Lee modellen anvender 

oprindeligt kontinuert rentetilskrivning, men vi vælger at analysere modellen med diskret 

rentetilskrivning for at sikre konsistens gennem hele opgaven samt for nemheds skyld. 

Vi sætter de risikoneutrale sandsynligheder til ½, da dette er en udbredt metode til at bestemme 

rentetræet.  

Til sidst tager vi ikke højde for skat, hverken i rentestrukturmodellen eller i konverteringsmodellen. 

I konverteringsmodellen ville skat indgå i udregningen af konverteringsgevinsten og på denne måde 

være med til at skelne de forskellige låntagergrupper fra hinanden, da man fx måtte forvente at 

privat og erhverv har forskellige skattesatser. Men vi afgrænser os fra at anvende skat, da dette 

besværliggør udregningerne, og der vil ikke være den store forskel i resultaterne. 

 

1.5 Opgavens struktur 

Kapitel 2 starter kort med med at introducere det danske realkreditmarked, herunder baggrunden for 

realkreditmarkedet og de forskellige egenskaber for markedet. Herefter beskrives konverterbare 

obligationer og deres karakteristika. 

I kapitel 3 opstilles en rentestrukturmodel til at bestemme udviklingen i de fremtidige korte renter. 

Rentestrukturmodellen bestemmes på baggrund af nulkuponrentestrukturen og 

swaptionsvolatiliteter. Både nulkuponrentestrukturen og swaptionsvolatiliteterne estimeres ud fra 

markedsdata. Dette kapitel er struktureret således, at det indledes med teorien om området, 

hvorefter vi præsenterer markedsdata, og hvordan dette implementeres i forhold til teorien, og til 

sidst beskrives resultaterne. Denne struktur er også gældende for kapitel 4 og 5. 

I kapitel 4 opstilles en konverteringsmodel. Konverteringsmodellen bestemmer konverteringsraten, 

som viser hvor mange låntagere, der konverterer til en given termin. Konverteringsmodellen 

opstilles på baggrund af en række forklarende variable, som estimeres ud fra historisk markedsdata. 
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I kapitel 5 opstilles en prisfastsættelsesmodel, som bestemmes på baggrund af den estimerede 

rentestruktur og den estimerede konverteringsmodel. Prisfastsættelsesmodellen anvendes til at finde 

priserne på udvalgte konverterbare obligationer. 

Kapital 6 afslutter afhandlingen med en konklusion. 

Afhandlingens struktur kan ses i nedenstående figur: 

 

Figur 1.1: Afhandlingens struktur. Kilde: Egen fremstilling  

Det danske realkreditmarked 

Volatilitets 
strukturen  

Nulkupon 
rente 

strukturen  

Rentestrukturmodellen 

De forklarende 
variable 

Konverteringsmodellen 

Prisfastsættelsesmodellen 

Konklusion  

Indledende sider 
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2. Det danske realkreditmarked 

 

Danmark har et af verdens største markeder for realkreditobligationer, og de danske 

realkreditobligationer er populære blandt investorerne på grund af den høje sikkerhed bag 

obligationer. Den høje sikkerhed skyldes lovgivningen for markedet samt det unikke system, som 

realkreditmarkedet anvender9 . I de følgende afsnit vil det danske realkreditmarked blive 

introduceret, herunder baggrunden for markedet, udstedelser på markedet og mulighederne for 

førtidig indfrielse. Derudover vil obligationslån og kontantlån blive gennemgået, og til sidst vil de 

konverterbare obligationer beskrives. 

 

2.1 Baggrund 

Det danske realkreditmarked er sammen med det tyske realkreditmarked Europas ældste10. Det 

danske realkreditmarked opstod tilbage i 1795 efter en stor brand i København, der forsagede, at en 

fjerdedel af København brændte ned til grunden. Det krævede meget kapital at genopbygge byen 

igen, hvilket flere desværre ikke havde. Nogle af de velhavende personer i byen dannede på den 

baggrund en realkreditforening, der udstedte lån med sikkerhed i fast ejendom. Herefter opstod det 

første danske realkreditinstitut, Kreditkassen for husejere i Kjøbenhavn11.  

Opbygningen på det danske realkreditmarked er således, at når låntager ønsker at optage et lån til 

køb af fast ejendom, så udsteder og sælger realkreditinstituttet en realkreditobligation på vegne af 

låntageren, hvor realkreditinstituttet sikres med tinglyst pant i låntagers faste ejendom12. Investorer 

går ud og opkøber obligationen i markedet, og realkreditinstituttet kan hermed låne pengene til 

låntageren. Låntageren betaler i hele lånets løbetid renter, bidrag og evt. afdrag til 

realkreditinstituttet ved hver termin, hvor renter og evt. afdrag udbetales direkte til investor. 

Bidraget betales altså hermed til realkreditinstituttet, for at de udsteder obligationen på låntagerens 

vegne. Der er på den måde en stor gennemsigtighed i det danske realkreditmarked, da låntagers lån 

                                                           
9 Realkreditrådet – Den klassiske danske realkreditmodel 
10 https://www.nykredit.com/investorcom/ressourcer/dokumenter/pdf/Danish_covered_bond_web.pdf 
11 http://www.realkreditforeningen.dk/Dansk-Realkredit/Pages/dansk-realkredit.aspx 
12 https://www.totalkredit.dk/om-totalkredit/hvad-er-et-realkreditlan/ 
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er direkte finansieret af de bagvedliggende obligationer. Den overordnede opbygning kan ses i 

nedenstående figur 2.1: 

 

Figur 2.1: Opbygningen på det danske realkreditmarked. Kilde: Realkreditrådet. 

 

I daglig tales bruges betegnelsen realkreditobligationer om alle de obligationer, der udstedes af 

realkreditinstitutter. Siden juli 2007 har der dog eksisteret tre typer af obligationer på det danske 

realkreditmarked: realkreditobligationer udstedt før december 2007 (RO), særligt dækkede 

realkreditobligationer (SDRO) og særligt dækkede obligationer (SDO)13. Før juli 2007 var det kun 

specialiserede realkreditinstitutter, der måtte udstede realkreditobligationer, men efter lovændringen 

trådte i kraft, var det også tilladt for pengeinstitutter at udstede realkreditobligationer. 

Lovændringen opstod for at gøre det danske realkreditsystem i overensstemmelse med 

realkreditobligationskriterierne i EU's kapitaldækningsdirektiv (CRD). Forskellen mellem SDO og 

SDRO er, at SDRO’er kun må udstedes af specialiserede realkreditinstitutter, hvorimod SDO’er må 

udstedes af både specialiserede realkreditinstitutter og pengeinstitutter. For lån baseret på SDRO og 

SDO består sikkerheden for obligationsinvestorerne, udover pantsikkerheden i den faste ejendom, 

også i en løbende overvågning af belåningsgraden14. Belåningsgraden er forholdet mellem lånet og 

værdien af den faste ejendom. Dette kaldes også for ’Loan to Value’ (LTV). Såfremt en bestemt 

lånegrænse overskrides som følge af faldende ejendomspriser, kan der stilles krav om supplerende 

                                                           
13 http://www.realkreditraadet.dk/Dansk_Realkredit/S%C3%A6rligt_D%C3%A6kkede_Obligationer_(SDO).aspx 
14 http://www.realkreditraadet.dk/Dansk_Realkredit/S%C3%A6rligt_D%C3%A6kkede_Obligationer_(SDO).aspx 
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sikkerhed.  Dette krav skal en RO ikke opfylde. For RO’er skal belåningsgraden kun overholdes i 

det øjeblik, lånet bliver givet. 

 

Den høje sikkerhed og likviditet, der er på det danske realkreditmarked, skyldes de egenskaber der 

er på markedet, herunder tinglysning, balanceprincippet, solvenskrav og lånegrænser15:  

Der er lovkrav om, at realkreditlån udstedes mod tinglyst pant i fast ejendom. At pantebrevet skal 

tinglyses, betyder at staten skal registrere rettighederne på ejendommens offentlige tingbog. Dette 

gør, at realkreditinstituttets sikkerhed i ejendommen er offentlig tilgængelig, hvorfor at låntager 

senere hen ikke kan påstå, at der har været manglende information om rettighederne.  

Realkreditinstitutterne er underlagt et såkaldt balanceprincip16. Balanceprincippet er i praksis den 

sammenhæng, der ses i figur 2.1 ovenfor, hvor der er overensstemmelse mellem det lån, der optages 

og den obligation, der udstedes. Ved denne overensstemmelse begrænses de finansielle risici, som 

realkreditinstitutterne har mulighed for at tage. De har hermed kun en risiko, hvilket er 

kreditrisikoen. Kreditrisiko er risikoen for, at låntageren ikke overholder sine låneforpligtelser, dvs. 

hvis låntager ikke betaler sine ydelser til hver termin. Realkreditinstituttet opkræver således en 

bidragssats som betaling for den service, som de yder, men i særdeleshed også til at dække den 

kreditrisiko, som de påtager sig. Ved en ændring i loven i 2007, kom også en ændring i 

balanceprincippet, hvilket betød, at realkreditinstitutterne har mulighed for at vælge mellem to 

forskellige balanceprincipper: det overordnede balanceprincip og det specifikke balanceprincip. Det 

specifikke balanceprincip er det, som er beskrevet ovenfor, hvorimod det overordnede 

balanceprincip giver en større fleksibilitet i bl.a. likviditetsrisikoen, da der ikke nødvendigvis er en-

til-en sammenhæng mellem lånet og obligationerne, der er udstedt17. Realkreditinstitutternes valg af 

balanceprincip skal fremgå af deres prospekt.               

Realkreditinstitutterne er forpligtet til at overholde et lovmæssigt solvenskrav på 8 %. Det vil sige, 

at på ethvert tidspunkt skal deres basiskapital udgøre minimum 8 % af instituttets risikovægtede 

aktiver. Basiskapitalen består af kernekapital og supplerende kapital, og de risikovægtede aktiver er 

blandt andet udlån og andre aktiver. Finanstilsynet kan dog fastsætte et individuelt solvensbehov for 

                                                           
15 http://www.realkreditraadet.dk/Dansk_Realkredit/Det_danske_realkreditsystem.aspx 
16 http://www.realkreditraadet.dk/Dansk_Realkredit/Det_danske_realkreditsystem/Balanceprincippet.aspx 
17 
http://www.realkreditraadet.dk/Dansk_Realkredit/S%C3%A6rligt_D%C3%A6kkede_Obligationer_(SDO)/Elementer_i
_lovgivning_om_S%C3%A6rligt_D%C3%A6kkede_Obligationer.aspx 
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det enkelte institut. Solvenskravet sikrer, at alle de finansielle virksomheder til enhver tid finansielt 

er i stand til at dække uventede begivenheder.      

For at sikre at ejendommens værdi på kort og langt sigt i størst muligt omfang modsvarer 

obligationen, der er udstedt, så er der i realkreditlovgivningen opsat en række regler om lånegrænser 

og løbetider på lånene. Som hovedregel ydes der lån op til en fastsat grænse, som afhænger af 

ejendommens formål18.   

Siden realkreditmarkedet opstod tilbage i 1795, har ingen obligationsinvestorer oplevet tab grundet 

fallit 19. Dette skyldes de ovenstående egenskaber på realkreditmarkedet, som skaber en sikkerhed 

og minimal risiko for, at realkreditinstitutterne skulle gå konkurs.  

  

2.2 Udstedelser 

Realkreditinstitutterne udsteder obligationer, som handles på den danske fondsbørs, NASDAQ 

OMX. Obligationer til finansiering af realkreditlån udgør ca. 78 % af den cirkulerende 

obligationsmængde på NASDAQ OMX20. Obligationerne udstedes i større serier, så det sikres, at 

serierne er likvide.   

Som tidligere beskrevet opkræver realkreditinstitutterne bidrag fra låntagerne. Bidragssatserne er 

forskellige afhængige af størrelsen på lånet, men nogenlunde ens på tværs af realkreditinstitutterne. 

Dog er der små forskelle blandt de enkelte realkreditinstitutter, og det er altså netop på denne sats, 

at de konkurrerer, samt på de gebyrer og omkostninger der er ved oprettelse og indfrielse af 

realkreditlån.  

Volumen på det danske realkreditmarked er på omkring 350 milliarder EUR. Til trods for at 

volumen på det danske realkreditmarked er så stor, så findes der i dag kun syv udstedere af 

realkreditobligationer21.  I figur 2.2 ses fordelingen af andele på det danske realkreditmarked.     

                                                           
18 De præcise lånegrænser og løbetider vil ikke blive beskrevet 
19 https://www.nykredit.com/investorcom/ressourcer/dokumenter/pdf/Danish_covered_bond_web.pdf 
20 http://www.realkreditforeningen.dk/dansk-realkredit/Pages/markedet.aspx 
21 Danske Bank – Danish Covered Bond Handbook 
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Figur 2.2: Danske realkreditinstitutters markedsandele af obligationer udstedt i DKK.                             

Kilde: Danske Bank 

 

Fra figuren kan det ses, at markedskoncentrationen er meget høj, da Realkredit Danmark og 

Nykredit/Totalkredit har udstedet 72 % af realkreditobligationer i det danske realkreditmarked.  

Realkreditinstitutterne udsteder obligationer i serier under en fælles fondskode. Serierne adskiller 

sig fra hinanden ved deres forskellige egenskaber såsom løbetid, kuponrente, afdragsprofil m.m. En 

serie er åben i 3 år. Her udstedes realkreditobligationerne løbende, en såkaldt tap udstedelse. Efter 3 

år lukker serien, og der åbnes så en ny serie, der kan udstedes obligationer i.  

En obligationsserie kan dog godt lukke for udstedelser før 3 år. De forskellige realkreditinstitutter i 

mellem har lavet en såkaldt pari-aftale, der siger at der ikke må tilbydes lån på basis af 

konverterbare obligationer, hvis kursen overstiger pari22. Aftalen skal sikre, at låntagere ikke 

spekulerer i at udnytte muligheden for at optage lån med underliggende obligationer, som har en 

kurs over pari for derefter at indfri til næste termin til kurs pari. Hvis kursen igen falder til under 

pari, så åbnes serien igen, indtil den 3-årige periode er slut.  

 

2.3 Førtidig indfrielse 

I Danmark er der gode indfrielsesmuligheder, hvilket giver låntageren en mulighed for at foretage 

aktiv gældspleje. Låntager har altså mulighed for at omlægge sit lån, hvis han tror, at renterne vil 

                                                           
22 http://www.realkreditraadet.dk/Dansk_Realkredit/Det_danske_realkreditsystem/Pari-aftale.aspx 

Nykredit/Totalkredit
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ændre sig i fremtiden, eller de allerede har ændret sig, siden lånet blev optaget. Fordelen for 

låntager kan være, at han kan få nedbragt sine renteudgifter. Låntageren har således også mulighed 

for at skifte sin risikoprofil ved at skifte lånetypen, f.eks. fra fastforrentet til et lån med en variabel 

rente. 

Ved realkreditlån, der er baseret på konverterbare realkreditobligationer, har låntager to forskellige 

muligheder, hvorpå lånet kan indfries; obligationsindfrielse eller kontantindfrielse/pariindfrielse23: 

Låntageren har hele tiden mulighed for at opkøbe de obligationer, der ligger til grund for lånet. Han 

kan på samme vilkår som andre investorer gå ud og opkøbe de bagvedliggende obligationer på de 

finansielle markeder til markedskursen og herpå levere dem tilbage til realkreditinstituttet. Dette 

kaldes obligationsindfrielse. I praksis er det dog realkreditinstituttet, som opkøber dem på vegne af 

låntageren. Hvis låntager ønsker at indfri sit lån, er denne indfrielsesmetode kun fordelagtigt, 

såfremt kursen er under pari. 

Hvis kursen derimod er over pari, har låntager en anden og billigere mulighed end 

obligationsindfrielse for at indfri sit lån. Når lånet er baseret på baggrund af konverterbare 

obligationer, så kan låntager betale sin restgæld tilbage til realkreditinstituttet ved at indfri lånets 

restgæld til kurs pari. Dette kaldes kontantindfrielse eller pariindfrielse. Låntageren skal ved denne 

metode opsige lånet inden for en bestemt opsigelsesfrist for at indfri til næstkommende termin, hvor 

der vil være nogle indfrielsesgebyrer.     

Muligheden for at indfri sit lån til kurs pari, giver låntageren en stor sikkerhed i og med, at hvis 

kursen på de bagvedliggende obligationer steg til langt over pari, så ville det blive meget dyrt for 

låntageren at opkøbe obligationerne i markedet, og således også dyrere end den gæld, som 

låntageren reelt skylder. Samtidig sikrer det i højere grad låntageren mod at blive teknisk insolvent. 

Låntageren er teknisk insolvent, hvis den samlede gæld i ejendommen overstiger ejendommens 

værdi. I tilfælde af, at renterne falder og kurserne dermed stiger, vil beløbet, der skal betales ved 

indfrielse, dermed stige. At være teknisk insolvent, har dog ikke en betydning førend, at låntageren 

                                                           
23 
http://www.realkreditraadet.dk/Realkreditl%C3%A5n/L%C3%A5neoml%C3%A6gning/Indfrielsesvilk%C3%A5r_og_i
ndfrielsesmetoder.aspx 



16 

 

ønsker at sælge sin ejendom, fordi pengene fra salget vil derfor ikke kunne dække gælden der er i 

ejendommen24. 

 

2.4 Obligationslån og kontantlån 

Fastforrentede realkreditlån kan udstedes enten som obligationslån eller kontantlån, hvoraf den mest 

anvendte er obligationslånet25. Ved optagelse af et obligationslån udsteder realkreditinstituttet et 

pantebrev, hvor hovedstolen på pantebrevet svarer til størrelsen på det optagede lån. 

Realkreditinstituttet udsteder da obligationer på låntagerens vegne og sælger dem i markedet. 

Renten på det optagede lån er kuponrenten på den underliggende obligation. Ved optagelse af et 

obligationslån kendes ikke det udbetalte beløb førend, at man kender den kurs, som obligationen 

bliver solgt til i markedet.  

Hvis man optager et lån på 500.000 kr. og obligationen sælges til kurs 98, så er kursværdien (altså 

den værdi der udbetales for salg af obligationen) kr. (500.00 x 98)/100= 490.000 minus nogle 

omkostninger til optagelse af lånet. Dvs. man får altså her et kurstab, da obligationen sælges til en 

kurs under pari. Kurstabet kan ikke trækkes fra i skat. Til gengæld, hvis man senere får en 

kursgevinst i tilfælde af, at man indfrier lånet til en lavere kurs end kursen ved optagelse, så bliver 

man ikke beskattet heraf.    

Ved optagelse af et kontantlån udsteder realkreditinstituttet et pantebrev med en hovedstol på det 

beløb, som låntageren skal have udbetalt26. Forskellen fra et obligationslån er da, at man ved et 

kontantlån fra starten ved hvor meget, man vil få udbetalt. Dog kender man her ikke renten, førend 

realkreditinstituttet ved hvor mange obligationer, der skal sælges for at fremskaffe det kontante 

lånebeløb til låntageren. Ved optagelse af et kontantlån medregnes kurstabet i den rente, som 

låntager skal betale for lånet, dvs. at jo lavere kursen obligationen bliver solgt til, jo højere vil 

låntagerens rente for kontantlånet være. Da kurstabet indgår i kontantlånsrenten, så er det reelt 

fradragsberettiget. Hvis man derimod opnår en kursgevinst ved at indfri kontantlånet før tid, så 

                                                           
24

 

http://www.realkreditraadet.dk/Realkreditl%C3%A5n/L%C3%A5neoml%C3%A6gning/Indfrielsesvilk%C3%A5r_og_i
ndfrielsesmetoder.aspx 
25 http://boligejer.dk/obligationslaan 
26 http://boligejer.dk/kontantlaan 
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bliver låntager beskattet af det. Da kursgevinster beskattes ved optagelse af kontantlån, ser man 

stort set ikke længere kontantlån til finansiering af ejendomme27.  

 

2.5 Konverterbare obligationer 

Konverterbare annuitetsobligationer var tidligere de eneste obligationer, der blev udstedet på det 

danske realkreditmarked28. Dengang havde obligationerne to årlige terminer, men siden 1985 har 

der været fire årlige terminer: den 1. januar, den 1. april, den 1. juli og den 1. oktober. Løbetiden for 

obligationerne er typisk 10, 15, 20 eller 30 år. Hovedparten af konverterbare realkreditlån 

tilbagebetales som udgangspunkt efter annuitetsprincippet, medmindre lånet er afdragsfrit. Siden 

2003 er der blevet udstedt separate serier med konverterbare obligationer, der tilbyder obligationer 

med muligheden for kun at betale renter de første 10 år og først herefter afdrage som et almindeligt 

annuitetslån.  

For lån, som afdrages efter annuitetsprincippet, vil ydelsen være et fast beløb over hele lånets 

løbetid. Den indbyrdes fordeling af rente og afdrag, som tilsammen udgør ydelsen, vil ændre sig 

over tiden, så rentebetalingen bliver mindre og afdraget vokser over tid. Fordelingen af 

rentebetalingen og afdraget kan ses i figur 2.3. 

 

 

Figur 2.3: Fordelingen af rentebetaling og afdrag for et annuitetslån. Kilde: Realkreditrådet. 

                                                           
27 http://boligejer.dk/kontantlaan 
28 Realkredit Danmark – Danish Mortgage Bonds 
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Konverterbare annuitetsobligationer kan opfattes som fastforrentede inkonverterbare obligationer 

med en indbygget call option. Den indbyggede call option giver låntagerne mulighed for at indfri 

deres lån til kurs pari til enhver termin igennem hele lånets løbetid. Call optionen betragtes som en 

Bermuda-option, da den kan indfries i løbet af hele løbetiden, men kun på udvalgte datoer (hvert 

kvartal). 

Prisen på en konverterbar obligation kan findes som forskellen mellem prisen på en inkonverterbar 

obligation og prisen på en call option29: 

 �����. = �������. − 
� (2.1) 
 

Prisen på den inkonverterbare obligation er dermed altid større end eller lig med prisen på den 

konverterbare obligationer. Sammenhængen mellem renten og obligationskursen for en 

konverterbar og inkonverterbar obligation kan ses i figur 2.4: 

 

 

Figur 2.4: Forholdet mellem en inkonverterbar obligation og konverterbar obligation. Kilde: Danske Bank 

 

Det kan i figuren ses, at for høje renter og dermed kurser under pari er værdien af den konverterbare 

og den inkonverterbare obligation sammenfaldende, da optionen her er værdiløs. Når renten falder, 

så stiger kursen på obligationerne, og når kursen kommer over pari, så stiger værdien af optionen. 

Kursen på den inkonverterbare obligation vil fortsætte med at stige, mens kursen for den 

konverterbare obligation holdes nede omkring pari, da låntagerne gør brug af optionen og indfrier 

                                                           
29 Michael Christensen – Obligationsinvestering, kapitel 8 
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lånet til kurs pari. Det kan ses, at kursen for den konverterbare obligation godt kan overstige pari. 

Det kan skyldes, at nogle låntagere ikke er fuldt rationelle samt konverteringsomkostningerne. Ved 

en meget lav rente vil kursen på den konverterbare obligation falde, da der vil være meget stor 

sandsynlighed for konvertering. 

  

  



20 

 

3. Rentestrukturmodel 

 

For at prisfastsætte konverterbare obligationer kræves der en realkreditmodel, hvor der forsimplet 

indgår to elementer. En rentestrukturmodel og en konverteringsmodel. Dette afsnit vil fokusere på 

rentestrukturmodellen. En rentestrukturmodel beskriver dynamikken i rentestrukturen og opstiller 

forskellige scenarier for de fremtidige renter. I vores opgave vælges en rentestrukturmodel, som 

implementeres ved hjælp af binomialmodellen. Fordelen ved binomialmodellen er, at 

prisfastsættelsen bliver konsistent med den faktiske nulkuponrentestruktur og 

volatilitetsstrukturen30 . I de følgende afsnit vil vi først beskrive nulkuponrentestrukturen og 

volatiliteten, da vores rentestrukturmodel anvender disse som input. Herefter introduceres 

rentebinomialmodellen og Ho-Lee modellen, som er vores valgte rentestrukturmodel. Herunder 

beskrives hvordan denne model bestemmes ved brug af forward-algoritmen, og til sidst præsenteres 

vores implementering og resultater af rentestrukturmodellen. 

Valget af rentestrukturmodel er af stor betydning, da de fremtidige betalingsrækker på obligationen 

afhænger af det fremtidige renteniveau. Der findes mange anvendelige rentestrukturmodeller, som 

kan anvendes til at bestemme de korte renter. De klassiske dynamiske stokastiske 

rentestrukturmodeller blev blandt andet introduceret af Merton (1973), Vasiceks (1977) og Cox, 

Ingersoll & Ross (1978,1985)31. Disse modeller blev videreudviklet og forbedret ved at gøre 

modellerne eksternt konsistente. Her var foregangsmændene Ho & Lee (1986), Heath, Jarrow & 

Morton (1987, 1988, 1992) og Black, Derman & Toy (1990)32. Hver model har nogle forskellige 

specifikationer og antagelser og dermed nogle forskellige fordele og ulemper33. 

 

3.1 Nulkuponrentestrukturen 

Nulkuponrentestrukturen er en vigtigt del af prisfastsættelsen af obligationer, da man kan bestemme 

prisen på alle betalingsrækker, hvis man kender priserne på de tilsvarende nulkuponobligationer. 

                                                           
30 Michael Christensen – Obligationsinvestering, kapitel 8 
31 Jan Roman – Dynamiske Rentemodeller 
32 Jan Roman – Dynamiske Rentemodeller 
33 Dette vil ikke blive beskrevet nærmere 
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Ved nulkuponrentestrukturen forstås, hvordan nulkuponrenterne afhænger af tiden. Dog findes 

nulkuponobligationer ikke på det danske marked34 , og nulkuponrentestrukturen skal derfor 

bestemmes ud fra kuponbærende obligationer. Det gøres ved brug af bootstrapping-metoden. 

 

3.1.1 Nulkuponobligationer 

Værdien af en obligation er lig værdien af dens fremtidige betalinger. Normalt findes obligationens 

værdi ved at diskontere alle fremtidige betalinger med den effektive rente: 

 
� = 	� ��(1 + �)�
�
���  (3.1) 

hvor 
� er nutidsværdien i dag, �� er betalingen på tid �, mens � er den effektive rente. 

Det ses, at alle betalinger diskonteres med den samme rente, også betalinger som falder på 

forskellige tidspunkter. Den effektive rente kan dermed siges at være en gennemsnitsrente, som er 

konstant uanset, hvornår en obligations betalinger falder35. Derfor er den effektive rente ikke et 

entydigt afkastmål, og den kan derfor ikke bruges til at beskrive rentestrukturen. I stedet når 

rentestrukturen skal beskrives, så bruges nulkuponrenten, som er den effektive rente på en 

nulkuponobligation.  

En nulkuponobligation er et finansielt aktiv, som kun har én betaling på udløbstidspunktet, da 

kuponen er nul, og der er dermed ingen løbende kuponbetalinger. Prisen på en nulkuponobligation 

kaldes diskonteringsfaktoren og betegnes med �(�) . Hvis vi siger, at der handles en 

nulkuponobligation på tidspunkt 0 , som med sikkerhed giver 1  kr. på tidspunkt � , så er 

diskonteringsfaktoren netop markedsværdien på tidspunkt 0  af at få 1  kr. med sikkerhed på 

tidspunkt �. Der er følgende sammenhæng mellem den effektive rente på nulkuponobligationen og 

diskonteringsfaktoren: 

 �(�) = (1 + �(�))�� 	⟺ 	�(�) = �(�)��/� − 1 (3.2) 
 

                                                           
34 I Danmark findes nulkuponobligationer kun i form af skatkammerbeviser 
35 Michael Christensen – Obligationsinvestering, kapitel 3 
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Hvor �(�)  er den effektive rente på nulkuponobligationen til tid � , og denne rente kaldes 

nulkuponrenten. Givet nulkuponrenterne, så kan nutidsværdien af en obligation nu bestemmes som: 

 
�∗ =	� ��(1 + �(�))� =��� ∙ �(�)
�
���

�
���  

 (3.3) 
Nulkuponrenten er ens for alle betalinger, der falder på samme tidspunkt, men vil typisk være 

forskellig fra tidspunkt til tidspunkt, og hermed viser nulkuponrentestrukturen, hvordan 

nulkuponrenterne afhænger af tiden, �	−> 	�(�). 
 

3.1.2 Estimation af nulkuponrentestrukturen 

Man kan ikke direkte observere nulkuponrentestrukturen, da der i Danmark kun findes en type af 

nulkuponobligationer, som er skatkammerbeviserne. Disse kan man dog ikke bruge til at beregne 

nulkuponrentestrukturen, da de maksimalt har en løbetid på 1 år36. 

I stedet når man skal fastlægge nulkuponrentestrukturen, kan man benytte en samling af 

kuponbærende obligationer. Man kan konstruere syntetiske nulkuponobligationer ved at opspalte de 

kuponbærende obligationer i nulkuponobligationer. Denne fremgangsmåde kaldes bootstrapping37. 

Vi antager, at der er % obligationer med løbetider på 1,2, . . . , % perioder. Derudover antager vi 

også, at obligationerne udbetaler én kupon per periode, og at denne kupon falder på samme 

tidspunkt for alle obligationer. 

Obligationen, som udløber om en periode, har kun en ydelse og diskonteringsfaktoren kan findes 

som: 

 
�� = �(1) ∙ ��,�⇔ 	�(1) = 
����,�  (3.4) 
Obligationen, som udløber efter to perioder, kan opdeles i to nulkuponobligationer, hvorefter prisen 

kan findes som: 

                                                           
36 Michael Christensen – Obligationsinvestering, kapitel 3 
37 Michael Christensen – Obligationsinvestering, kapitel 3 
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�) = �(1) ∙ ��,) + �(2) ∙ �),) (3.5) 
Hvis man indsætter udtrykket for �(1)  i ovenstående udtryk, så kan man bestemme 

diskonteringsfaktoren �(2) . Ved at fortsætte på denne måde, kan man bestemme alle 

diskonteringsfaktorerne for tidspunkterne 1,2, . . . %. Dette svarer til at løse % linære ligninger med % ubekendte diskonteringsfaktorer. Dette ligningssystem kan skrives på følgende måde38: 

 

+
�
)⋮
-. = 	 +
��� ��) ⋯ ��-�)� �)) ⋯ �)-⋮�-� ⋮�-) ⋱ ⋮⋯ �--. ∙ +

�(1)�(2)⋮�(%). 
(3.6) 

Obligationspriserne, 
�. . . 
-, sættes lig værdien af betalingsrækkerne, som tilbagediskonteres med 

de ukendte diskonteringsfaktorer, �(1). . . �(%)39.  
 

Vi viser et kort eksempel for at illustrere ovenstående bootstrapping-metode40: 

Vi har to stående obligationer. Den første obligation, som udløber om et år, har en nominel rente på 

5 % og en pris på 100,96. Den anden obligation, som udløber om to år, har en nominel rente på 6 % 

og en pris på 101,91.  

Den første diskonteringsfaktor findes ud fra ligning (3.4):  

100,96 = 105 ∙ �(1) ⇔ �(1) = 	0,961524 
	
Den anden diskonteringsfaktor findes ud fra ligning (3.5): 

101,96 = 6 ∙ 0,961524 + 106 ∙ �(2) ⇔ �(2) = 	0,907461 
 

Dette giver følgende nulkuponrentestruktur:  

                                                           
38 Flor og Munk – Indledende obligations- og rentestrukturanalyse, kapitel 4 
39

 For at bestemme dette ligningssystem entydigt, skal der være ligeså mange obligationer som terminstidspunkter, 
ellers ville der kunne komme en arbitragemulighed. Dette vil ikke blive beskrevet nærmere. 
40 Eksempel er taget fra Michael Christensen - Obligationsinvestering, kapitel 3 
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�(1) = 4,0016	% 

�(2) = 4,975	% 

 

3.1.3 Instrumenter til estimation af nulkuponrentestrukturen 

Der er forskellige finansielle instrumenter, som man kan anvende til at estimere 

nulkuponrentestrukturen. Disse instrumenter har forskellige løbetider, og de kan for det meste kun 

dække over en vis periode af nulkuponrentestrukturen. Derfor vil man anvende flere instrumenter til 

at estimere hele nulkuponrentestrukturen. Generelt vil de mest likvide instrumenter på markedet 

blive anvendt til estimationen41. Til den helt korte ende af nulkuponrentestrukturen, fra 1 uge til 6 

måneder, anvendes pengemarkedsrenter. Til den mellemkorte ende af nulkuponrentestrukturen, fra 

6 måneder til 2 år, anvendes forward-kontrakter42. Til den lange ende af nulkuponrentestrukturen, 

fra 2 år til 30 år, anvendes swaprenter. 

 

3.1.3.1 Deposits 

Til at estimere den helt korte ende af nulkuponrentestrukturen anvendes renterne på deposits. Et 

deposit er en låneaftale mellem to pengeinstitutter over en given periode uden sikkerhedsstillelse43. 

Løbetiden er fra 1 dag til 12 måneder. Renterne på deposits kaldes også for pengemarkedsrenter 

eller referencerenterne, da det er denne rente, som pengeinstitutterne anvender indbyrdes. Renten på 

udlån fra 1 uge og op til 12 måneder er CIBOR-renten (Copenhagen Interbank Offered Rates). 

Disse pengemarkedsrenter kan omskrives til diskonteringsfaktorer ved følgende formel44: 

 �(�) = 	 1(1 + 5�(�) ∙ ∆�) (3.7) 
hvor 5�(�) er pengemarkedsrenten og ∆� er længden af tid (udtrykt i år). 

                                                           
41 Sydbank – Danske realkreditobligationer: Pris, risiko og afkast 
42 FRA – Forward Rate Agreements 
43 Flor og Munk  - Indledende obligations- og rentestrukturanalyse, kapitel 2 
44 Frank J Fabozzi – Interest rate, Term structure and Valuation Modeling 
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Denne formel vil blive anvendt senere til at beregne den helt korte ende af nulkuponrentestrukturen 

ud fra deposits-renter. 

 

3.1.3.2 Forward Rate Agreements 

Til at estimere den mellemkorte del af nulkuponrentestrukturen anvendes renterne på FRAs. En 

FRA (Forward Rate Agreement), også kaldet renteterminskontrakt, er en aftale om et fremtidigt lån 

i en på forhånd aftalt fremtidig periode til en på forhånd aftalt rentesats, som fastsættes ved aftalens 

indgåelse45. Denne rentesats kaldes forwardrenten og er netop en rente på en aftale indgået i dag om 

et lån på en fremtidig periode, som gør, at nutidsværdien af denne aftale er nul. Forwardrenten 

fastsættes sådan, at nutidsværdien af aftalens to ben er lig hinanden ved indgåelse, og dermed er 

aftalens nutidsværdi lig nul.  

Hermed er forwardrenten mellem periode � og 7, 8(�, 7) bestemt ud fra diskonteringsfaktorerne46: 

 8(�, 7) = 	9�(�)�(7)	:
� (;��)< − 1 (3.8) 

Forwardrenten for en fremtidig periode af længden 1 er givet ved: 

 8(�, � + 1) = 	 �(�)�(� + 1) − 1 (3.9) 
Omvendt kan diskonteringsfaktorerne så beskrives ved: 

 �(�) = 	 1(1 + 8(0,1))(1 + 8(1,2))… (1 + 8(� − 1, �)) (3.10) 
Ud fra ovenstående ligning kan man hermed finde diskonteringsfaktorerne og derfor også 

nulkuponrenterne ud fra forwardrenterne, og denne vil blive anvendt senere til at beregne den 

mellemkorte del af nulkuponrentestrukturen. 

                                                           
45 Flor og Munk – Indledende obligations- og rentestrukturanalyse, kapitel 4 
46 Flor og Munk – Indledende obligations- og rentestrukturanalyse, kapitel 4 
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3.1.3.3 Renteswaps 

Til at estimere den lange ende af nulkuponrentestrukturen anvendes renterne på renteswaps. 

Overordnet er en renteswap en aftale mellem to parter om at bytte rentebetalinger47. Den mest 

almindelige version af en renteswap er en plain vanilla renteswap. I en plain vanilla renteswap 

byttes en strøm af faste rentebetalinger med en strøm af variable rentebetalinger. Både den variable 

og faste rente beregnes af den samme (fiktive) hovedstol. I praksis udveksles der kun 

rentebetalinger og ikke selve hovedstolen. Den variable rentebetaling beregnes på baggrund af en 

given referencerente, der som regel er en pengemarkedsrente (CIBOR, LIBOR etc.). Den variable 

rente fastsættes ved indgangen til hver rentetermin og gælder så for den kommende periode. 

Antallet af renteterminer kaldes for renteswappens tenor, og antallet svarer typisk til årlige, 

halvårlige eller kvartalsvise betalinger. Den faste og aftalte rente, som kaldes swaprenten, fastsættes 

ved swapkontraktens indgåelse og sådan, at kontraktens værdi er lig nul ved indgåelsen. 

Betalingerne på en plain vanilla renteswap, hvor den fiktive hovedstol48 er inkluderet, kan opskrives 

således49: 

 �? =	1@ ∗ AB(C) − 7(�)D,				C = 1,2, . . , � − 1 (3.11) 
 �� = E1 + B(C)7(�)F − E1 + 7(�)@ F (3.12) 
Hvor B(C) er den variable rente, 7(�) er den faste swaprente, � er løbetiden på swappen, og @ er 

antallet af betalinger (renteswappens tenor) 

Herfra ses det, at en renteswap kan opfattes som: 

- En lang position i en variabelt forrentet obligation med variabel rente B(C) 
- En kort position i en fastforrentet obligation med kuponrente 7(�) 

Da swaprenten er defineret som den faste rente, som gør, at værdien af renteswappen er lig nul ved 

indgåelse, kan swaprenten udtrykkes som: 

                                                           
47 Claus Munk – Afledte aktiver, kapitel 4 
48 Størrelsen på hovedstolen har ikke betydning for de efterfølgende beregninger, og den sættes derfor til 1 
49 Bjarne Jensen – Rentes regning, kapitel 9 
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 7(�)@ = 1 − ��(0)∑ �?(0)�?��  (3.13) 
Hvor �?(0) er diskonteringsfaktoren til tid 0 for betalinger på kalendertidspunktet C. 
Dette kan omskrives til: 

 1 = 	 7�% ∙��?(0) + ��(0)
�
?��  (3.14) 

Swaprenten kan altså ses som den kuponrente, der prisfastsætter en fastforrentet obligation til kurs 

pari. 

 

3.1.4 Data, implementering og resultater 

Til at estimere nulkuponrentestrukturen anvender vi data, som er hentet fra Nordea Analytics. Da vi 

senere i vores prisfastsættelse vil finde prisen på konverterbare obligationer d. 01-07-2015, hentes 

data også fra denne dato. Som beskrevet i de forrige afsnit så anvender vi renter på deposits, renter 

på FRA’s og renter på renteswaps til at estimere nulkuponrentestrukturen. Vores data på deposits 

indeholder renter med en uges løbetid og op til 6 måneders løbetid. Herefter anvendes data på 

FRA’s, som har renter med løbetider fra 6 måneder og op til 2 år cirka. Disse FRA’s har hver en 

fremtidig periode på 3 måneder. Til sidst anvender vi renteswaps, som har løbetider fra 2 år og op 

til 30 år. Data kan ses i nedenstående tabel. 
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Instrument Udløbsdato Rente 

DKK DEPO 1W 10-07-2015 -0,0070 

DKK DEPO 1M 03-08-2015 -0,0055 

DKK DEPO 2M 03-09-2015 -0,0048 

DKK DEPO 3M 05-10-2015 -0,0043 

DKK DEPO 6M 04-01-2016 -0,0025 

DKK FRA 3M Sep15 16-12-2015 -0,0009 

DKK FRA 3M Dec15 16-03-2016 0,0001 

DKK FRA 3M Mar16 15-06-2016 0,0010 

DKK FRA 3M Jun16 21-09-2016 0,0014 

DKK FRA 3M Sep16 21-12-2016 0,0021 

DKK FRA 3M Dec16 15-03-2017 0,0026 

DKK FRA 3M Mar17 21-06-2017 0,0033 

DKK SWAP 2Y 03-07-2017 0,0025 

DKK SWAP 3Y 03-07-2018 0,0041 

DKK SWAP 4Y 03-07-2019 0,0060 

DKK SWAP 5Y 03-07-2020 0,0078 

DKK SWAP 6Y 05-07-2021 0,0097 

DKK SWAP 7Y 04-07-2022 0,0113 

DKK SWAP 8Y 03-07-2023 0,0128 

DKK SWAP 9Y 03-07-2024 0,0142 

DKK SWAP 10Y 03-07-2025 0,0153 

DKK SWAP 12Y 05-07-2027 0,0172 

DKK SWAP 15Y 03-07-2030 0,0190 

DKK SWAP 20Y 03-07-2035 0,0204 

DKK SWAP 25Y 03-07-2040 0,0207 

DKK SWAP 30Y 03-07-2045 0,0207 
 
Tabel 3.1: Input til nulkuponrentestrukturen. Kilde: Egen fremstilling med data fra Nordea Analytics 

 

Til estimation af nulkuponrentestrukturen anvender vi Excel til vores beregninger. Beregningerne er 

delt op i tre dele, da vi bruger tre forskellige instrumenter til estimation af nulkuponrentestrukturen. 

De første beregninger er af renterne på deposits. Som beskrevet under afsnittet omkring deposits, så 

omregnes deposits-renterne simpelt til diskonteringsfaktorer ved ligning (3.7).  

Herefter udregnes diskonteringsfaktorerne ud fra FRA’s. Her anvendes ligning (3.10). Vi skal dog 

bruge en nulkuponrente til perioden, inden den første FRA periode starter. Denne periode kaldes 

stub-perioden, og den tilhørende rente kaldes stub-renten. Til at udregne stub-renten skal vi anvende 

renterne fra vores deposits, da stub-perioden netop er perioden, inden den første FRA periode 

starter, og hermed i vores data er perioden mellem d. 03-07-2015 til d. 16-09-2015. Vi bruger lineær 
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interpolation med vores 2M og 3M deposits-rente. Ved lineær interpolation antager man, at der 

findes en lineær sammenhæng mellem to punkter. Hvis man så har to kendte punkter, kan man finde 

et nyt ukendt punkt mellem disse punkter ved følgende ligning: 

 H = H0 +	 (H1 − H0)(I1 − I0) ∙ (I − I0) 
 (3.15) 

Ud fra ovenstående ligning kan vi altså finde stub-renten, som anvendes som den første rente i 

ligning (3.10), og herefter anvendes de givne FRA-renter til at regne diskonteringsfaktorerne ud. 

Efterfølgende anvendes swaprenterne til at udregne de sidste diskonteringsfaktorer. Her anvendes 

bootstrapping-metoden som tidligere beskrevet. Dog har vi ikke data på renteswapsene i alle årene 

fra 2 år og op til 30 år. Derfor anvendes lineær interpolation til at finde de resterende swaprenter, så 

vi har alle swaprenter årligt fra 2 år og op til 30 år. Den 1-årige diskonteringsfaktor findes dog fra 

lineær interpolation fra diskonteringsfaktorer, som blev dannet ud fra FRA-renterne.  Når den 1-

årige diskonteringsfaktor er fundet, så kan vi finde den 2-årige diskonteringsfaktor ud fra ligning 

(3.14), og herefter den 3-årige diskonteringsfaktor og så videre. På denne måde findes alle 

diskonteringsfaktorerne op til 30 år.  

Vi har nu fundet alle diskonteringsfaktorerne ud fra de tre typer af instrumenter50. Disse omregnes 

så til nulkuponrenter med ligning (3.2). Da en konverterbar obligation har 4 årlige terminer, så skal 

vi bruge nulkuponrenterne for hvert kvartal op til 30 år. De kvartalvise nulkuponrenter findes ud fra 

lineær interpolation mellem de årlige nulkuponrenter, som vi lige har bestemt. Hermed har vi 

bestemt vores nulkuponrentestruktur. Denne ses i nedenstående figur. 

                                                           
50 Vores udregninger til estimation af nulkuponrentestrukturen kan ses i bilag 1 
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Figur 3.1: Nulkuponrentestrukturen. Kilde: Egen fremstilling 

 

Det ses, at vores nulkuponrentestruktur er en konkav funktion, som funktion af tiden. Vores 

nulkuponrentestruktur starter med en rente på -0,43 % for en løbetid på 0,25 år og er herefter 

stigende op til en rente på 2,15 % for 25 års løbetid, hvorefter renten aftager ned til en rente på 2,13 

% for 30 års løbetid. 

Som tidligere beskrevet anvender vi vores nulkuponrentestruktur og volatiliteten som input til vores 

rentestrukturmodel. Volatiliteten bliver beskrevet i det næste afsnit. 

 

3.2 Volatilitetsstruktur 

Udover nulkuponrentestrukturen skal volatilitetsstrukturen også anvendes til at bestemme den 

fremtidige rentestruktur. Rentevolatiliteten er et udtryk for, hvor meget renten varierer. 

Volatilitetsstrukturen viser volatiliteten for de enkelte renter på rentekurven, og dermed er den et 

udtryk for variationerne i volatiliteten for forskellige løbetider51. Vores valgte rentestrukturmodel 

kalibreres til nulkuponrentevolatiliteten, så vi skal estimere nulkuponrentevolatilitetsstrukturen. 

Dog som beskrevet tidligere findes der ikke nulkuponobligationer på det danske marked, og dermed 

                                                           
51 Rasmussen, Madsen og Poulsen - Realkreditrådgivning 
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kan vi ikke direkte anvende volatiliteten på nulkuponobligationer. I stedet anvendes volatiliteten på 

swaptioner. 

 

3.2.1 Volatilitet 

Rentevolatiliteten er et udtryk for forventede udsving i renten, dvs. hvor meget renten vil variere. 

Det har stor betydning, om man forventer, at renten svinger meget eller lidt52.  En højere volatilitet 

øger nemlig prisen på konverteringsoptionen, og derfor har det en betydning for prisfastsættelsen af 

konverterbare obligationer. En høj volatilitet giver et større udsving i renterne, mens en lav 

volatilitet giver et lavere udsving i renterne. Dette kan ses i nedenstående rentestrukturer: 

 

4,50% 4,277% 

4,0% 4,00% 

3,50% 3,720% 

 

Begge rentetræer er baseret på en nulkuponrentestruktur, hvor nulkuponrenten er 4% på både 

tidspunkt 1 og 253 . Det ses, at begge rentestrukturer er kalibreret til den gældende 

nulkuponrentestruktur. Det, som adskiller de to rentestrukturer, er volatilitetsstrukturen, hvor den 

første rentestruktur er mere volatil end den anden rentestruktur. En høj volatilitet betyder, at man 

forventer større udsving i renten end ved en lav volatilitet. Volatilitetsstrukturen er tilknyttet 

rentekurven og viser volatiliteter for de enkelte renter på rentekurven54. 

Som tidligere beskrevet bliver Ho-Lee modellen kalibreret til nulkuponrentestrukturen og 

volatilitetsstrukturen, hvor Ho-Lee modellen antager en konstant volatilitetsstruktur55. Det er 

nulkuponrentevolatilitetsstrukturen, som Ho-Lee modellen kalibreres til. Dermed er 

nulkuponrentevolatiliteten givet som input til modellen, hvorfor vi skal estimere denne. Ligesom 

nulkuponrentestrukturen blev estimeret ud fra renteprodukter, så skal volatilitetsstrukturen også 

estimeres ud fra nogle renteprodukter. Vi har valgt at bestemme nulkuponrentevolatilitetsstrukturen 

                                                           
52 Sydbank - Danske Realkreditobligationer: Pris, risiko og afkast 
53 Ken Bechmann - Forelæsningsnoter, kapitel 6 
54

 Rasmussen, Madsen & Poulsen - Realkreditrådgivning 
55 Ho-Lees ”specielle” volatilitetsstruktur bliver beskrevet i afsnit 3.4.1 
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ud fra swaptionsvolatiliteter. Dette skyldes, at volatiliteten på swaptioner er tættest på volatiliteten 

på nulkuponrenterne.  

 

3.2.2 Swaptioner 

En swaption er en option på en renteswap. Optionen på swappen giver køberen af swaptionen 

retten, men ikke pligten, til at indgå en renteswap med sælgeren af swaptionen, på et fastsat 

fremtidigt tidspunkt56. En swaption kan derfor opdeles i to typer: En payer swaption og en receiver 

swaption. En payer swaption giver køberen ret til at indgå en renteswap, hvor køber betaler en fast 

rente og modtager en variabel rente. Omvendt giver en receiver swaption køberen ret til at indgå en 

renteswap, hvor køber modtager en fast renter og betaler en variabel rente. Swaptionerne benævnes 

med løbetiden på optionen og renteswappen, hvor en m-år ind i en n-år swaption er en option om at 

indgå en n-årig renteswap om m år. For eksempel er en 2Y10Y swaption en option om at indgå en 

10-årig renteswap om 2 år. Dvs. efter 2 år skal køberen af swaptionen beslutte, om han vil indgå en 

10-årig renteswap. 

En payer swaption exercises, hvis den faste swaprente er højere end strikerenten, da man dermed vil 

betale strikerenten fremfor den højere swaprente. Omvendt hvis strikerenten er højere end 

swaprenten, vil payer swaptionen ikke exercises, da det er billigere at betale den faste 

markedsswaprente. 

En receiver swaption exercises, hvis den faste swaprente er mindre end strikerenten, da man dermed 

vil modtage strikerenten fremfor den lavere swaprente. Omvendt hvis swaprenten er højere end 

strikerenten, vil receiver swaptionen ikke exercises, da det er bedre at modtage den højere 

markedswaprente fremfor strikerenten. 

Dermed siges en payer swaption at være ’in-the-money’, hvis strikerenten er lavere end swaprenten. 

Omvendt er en receiver swaption ’in-the-money’, hvis strikerenten er højere end swaprenten. 

Hvis vi betragter en payer swaption, så vil optionen exercises hvis strikerenten, � er lavere end 

swaprenten, B, og køberen betaler så � og modtager den variable rente. Hvis køberen også indgår 

en receiver swap, så vil han modtage B og betale den variable rente. Dermed vil de to variable ben 

                                                           
56 Amir Sadr – Interest Rate Swaps and Their Derivatives, kapitel 7 
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på payer swaptionen og receiver swappen gå ud med hinanden, og køberen vil nu modtage en 

højere rente, B på receiver swappen end renten, �, der betales på payer swaptionen57.  

 

3.2.3 Data, implementering og resultater 

Til input i modellen har vi benyttet volatiliteten på swaptioner med optionsløbetider på 3 måneder 

og swapløbetider fra 1 år og op til 30 år. Optionsløbetiden skal svare til tidsperioderne i vores 

rentetræ, og da vi anvender kvartalvise terminer, skal optionsløbetiden være 3 måneder. 

Swapløbetider skal matche løbetiderne i vores nulkuponrentestruktur, og da vi har nulkuponrenter 

fra 0,25 år og op til 30 år, skal vi også have swapløbetider for disse løbetider. 

Vi har hentet følgende volatilitetsdata ud for en danske ATM swaptioner fra Bloomberg58:  

 Swaption Volatilitet  
DKK3M1Y 1,3481 
DKK3M2Y 0,9682 
DKK3M3Y 0,8456 
DKK3M4Y 0,7625 
DKK3M5Y 0,7212 
DKK3M6Y 0,6819 
DKK3M7Y 0,6458 
DKK3M8Y 0,6173 
DKK3M9Y 0,5939 
DKK3M10Y 0,5770 
DKK3M12Y 0,5768 
DKK3M15Y 0,5767 
DKK3M20Y 0,5765 
DKK3M25Y 0,5765 
DKK3M30Y 0,5765 

Tabel 3.2: Swaptionsvolatilitet. Kilde: Egen fremstilling med data hentet fra Bloomberg. 

 

Som det ses i ovenstående tabel, har vi ikke data for hele volatilitetsstrukturen op til 30 år. Vi skal 

bruge volatiliteter for hvert kvartal op til 30 år. Vi finder de resterende volatiliteter ved hjælp af 

                                                           
57 Amir Sadr – Interest Rate Swaps and Their Derivatives, kapitel 7 
58 Vi har anvendt Bloomberg-funktionen VCUB 
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lineær inter- og ekstrapolation. For at finde volatiliteterne for 0,25 år, 0,5 år og 0,75 år anvendes 

lineær ekstrapolation, da den mindste volatilitet er for 1 år. For de resterende volatiliteter anvendes 

lineær interpolation. Lineær ekstrapolation anvendes ligesom lineær interpolation til at finde 

tilnærmede værdier ud fra et givent datasæt. Dog anvendes ekstrapolation til at finde værdier uden 

for det givne datasæt, mens interpolation anvendes til at finde værdier inden for det givne datasæt. 

Vi anvender ligning (3.15), som er beskrevet i afsnit 3.1.4 til at finde hele volatilitetsstrukturen. 

 

 

Figur 3.2: Volatilitetsstruktur. Kilde: Egen fremstilling  
 

I figur 3.2 ses den fundne swaptionsvolatilitetsstruktur59. Det kan ses, at volatilitetsstrukturen 

aftager over tiden. Generelt har korte renter højere volatilitet end lange renter. I figuren ses det, at 

volatilitetsstrukturen er meget aftagende for løbetider op til 5 år, hvorefter at den begynder at holde 

et mere konstant niveau for de resterende løbetider. Det ses, at volatiliteten konvergerer mod 57,65 

%. 

 

 

                                                           
59 Udregning af volatilitetsstrukturen kan ses i bilag 2 
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3.3 Rentebinomialmodellen 

Vi implementerer vores rentestrukturmodel ved hjælp af et rekombinerede binomialtræ. Derfor 

gennemgår dette afsnit kort, hvordan rentebinomialmodellen beskriver udviklingen i de korte renter, 

og hvordan prisfastsættelsen sker inden for denne model60. 

Rentebinomialmodellen tager udgangspunkt i et rekombinerende binomialtræ, som beskriver 

udviklingen i de korte renter. I hver knude i træet antages det, at renten enten kan gå op eller ned i 

næste periode. Renten kan gå op med den risikoneutrale sandsynlighed J, mens den kan gå ned 

med sandsynligheden 1 − J. 
Vi betragter et aktiv, som afhænger af renten, fx en obligation og kalder værdien af dette aktiv i en 

vilkårlig knude for K. Aktivet kan antage to mulige værdier i næste perioder, hvor værdien KL er 

værdien, når renten er gået op, mens værdien KM er, når renten er gået ned.  

Værdien af aktivet i en vilkårlig knude kan beskrives ved følgende sammenhæng61: 

 K = (1 + N)�� ∙ [J ∙ KL + (1 − J) ∙ KM] (3.16) 
Hvor N er den korte en-periode rente i den pågældende knude. 

Formlen er generel for alle knuder, hvor det eneste, der ændrer sig, er renten samt de to op- og ned-

værdier. Da aktivets værdi vil være kendt på udløbstidspunktet, så arbejder man sig baglæns herfra 

frem til starttidspunktet og finder dermed værdien af aktivet i dag. 

Vi viser her et lille eksempel på, hvordan man kan prisfastsætte en nulkuponobligation ved brug af 

rentebinomialmodellen i to perioder. 

 

Vi kender følgende rentetræ bestående af de korte en-periode renter62: 

 

                                                           
60

 Ken Bechmann – Forelæsningsnoter, kapitel 6 
61 Ken Bechmann – Forelæsningsnoter, kapitel 6 
62 Tallene i eksemplet er opfundet 
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 2,5% 2% 1,5% 1,5% 1% 0,5% 

 

Da vi ved, at en nulkuponobligation har værdien 100 på udløbstidspunktet, ønsker vi at finde frem 

til nedenstående pristræ: 

 100 KQ K 100 K� 100 
 

Vi fastsætter de risikoneutrale sandsynligheder til 0,5 i hver periode. 

Værdierne på tid 1 kan dermed findes således: 

KL = (1 + 2%)�� ∙ (0,5 ∙ 100 + (1 − 0,5) ∙ 100) = 	98,0392 
KM = (1 + 1%)�� ∙ (0,5 ∙ 100 + (1 − J) ∙ 100) = 	99,0099 

Og hermed kan værdien på tid 0 findes: 

K = (1 + 1,5%)�� ∙ (0,5 ∙ 98,0392 + (1 − 0,5) ∙ 99,0099) = 	97,0685 
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3.4 Ho-Lee modellen 

Vi anvender Ho-Lee som rentestrukturmodel. Ho-Lee modellen blev udviklet af Thomas S. Y. Ho 

og Sang-Bin Lee i 198663. Den bygger på forudsætningen om ingen arbitrage, og modellen er en én-

faktor-model, da den kun afhænger af en faktor, nemlig den korte rente. Ho-Lee modellen bliver 

kaldt den første arbitrage-frie rentestrukturmodel.  

Modellen bygger på følgende antagelser for det perfekte kapitalmarked i diskret tid64: 

- Der er ingen skat eller transaktionsomkostninger, og alle værdipapirer er perfekt delelige 

- Modellen er i diskret tid, hvorved der handles på diskrete tidstrin 

- Markedet er komplet, dvs. at der eksisterer nulkuponobligationer for hvert udløbstidspunkt R, R = (0,1,2, . . . ) 
- Til ethvert tidspunk � , er der et endeligt antal mulige tilstande, 7 . På tid �  i tilstand 7 

relateres prisen på en nulkuponobligation med udløb til tid T til diskonteringsfaktoren S(R; �, 7). Diskonteringsfaktorene beskriver således hele nulkuponrentestrukturen til tilstand 7 i tid � 
Derudover skal følgende betingelser for nulkuponobligationen være opfyldt: 

 S(R; �, 7) = 	1		∀	�, 7 (3.17) 
 limY→[S(R; �, 7) = 0		∀	�, 7 (3.18) 
De ovenstående ligninger siger at en nulkuponobligation har en værdi på 1 ved udløb, samt at en 

obligation med uendelig løbetid har en værdi på 0. 

Ho-Lee modellen anvender den gældende nulkuponrentestruktur og den tilhørende 

volatilitetsstruktur som input, som modellen fittes til. Derudover indgår de risikoneutrale 

sandsynligheder, (,1 − J)  også som input til modellen. Outputtet fra modellen er de korte en-

periode renter. 

Fordelene ved Ho-Lee modellen er, at den netop kalibreres til den gældende markedsinformation. 

Derudover er Ho-Lee modellen også forholdsvis let at arbejde med, da renterne kan bestemmes 

                                                           
63 Ho og Lee - Term Structure Movements and Pricing Interest Rate Contingent Claims 
64 Ho og Lee - Term Structure Movements and Pricing Interest Rate Contingent Claims 



38 

 

analytisk. Dette vil vi beskrive nærmere i næste afsnit. Dog har Ho-Lee modellen en antagelse om 

en konstant volatilitetsstruktur, som vil gøre alle de mulige rentestrukturer på fremtidige tidspunkter 

parallelle, og dermed er modellen ikke særlig fleksibel med hensyn til modelleringen af de mulige 

fremtidige rentestrukturer65. Derudover vil Ho-Lee modellen stort set altid producere negative 

renter. Dette er nødvendigvis ikke en ulempe med markedet i dag66, da der netop findes negative 

renter i dag. Dog vil modellen så overdrive, hvor negative renterne kan blive. 

Vi vælger at anvende Ho-Lee modellen på baggrund af de ovenstående fordele. Det har især været 

vigtigt, at modellen er let at implementere. Derudover har det også været en fordel at modellen 

kunne anvende negative renter som inputdata, så vi ikke har skulle lave nogle antagelser om det 

gældende markedsdata. 

 

3.4.1 Udledning af Ho-Lee modellen 

Som tidligere beskrevet implementeres Ho-Lee modellen ved hjælp af et binomialtræ. Vi anvender 

nedenstående notation67 til at beskrive udledningen af modellen:  

Vi lader R  betegne udløbstidspunktet for en nulkuponobligation, og �, 7 betegner tilstanden 7 på 

tidspunkt �.  
 S(R; 0) er prisen på tidspunkt 0 af en nulkuponobligation der udløber på tid R. 
 S(R; �, 7) er prisen i tilstand �, 7 af en nulkuponobligation der udløber på tid R. 
 N(R; �, 7) er renten i tilstand �, 7 af en nulkuponobligation der udløber på tid R. 
I nedenstående figur kan det ses, hvordan notationen skal forstås i et binomialtræ: 

                                                           
65 Ken Bechmann – Forelæsningsnoter, kapitel 6 
66 I modsætning til fx BDT-modellen som ikke er defineret for negative renter og der dermed skal laves yderligere 
antagelser i modellen for at bestemme de korte renter ud fra markedsdata i dag 
67 Notationen er taget fra Ken Bechmann – Forelæsningsnoter, kapitel 6 
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Figur 3.3: Binomialtræet. Kilde: Bjarne Jensen – Binomial models for the term structure of interest 

 

Vi anvender diskret rentetilskrivning, hvorfor at der gælder følgende sammenhæng: 

 S(R; �, 7) = A1 + N(R; �, 7)D�(Y��) (3.19) 
Vi holder J fast og sætter den til ½. Ho-Lee modellen fastsætter en volatilitetsstruktur, hvor der på 

alle tidspunkter � skal gælde68: 

 N(� + 1; �, 7 + 1) = 	] + N(� + 1; �, 7) (3.20) 
med konstant ”volatilitetsparameter” ]  i alle knuder. Denne bestemmes på baggrund af den 

nulkuponrentevolatilitetsstrukturen, som beskrives nærmere i afsnit 3.2.3. Det ses dermed, at de 

korte renter er additive. 

Med ovenstående volatilitetsantagelse kan vi bestemme renterne ved at bevæge os fremad i 

binonimaltræet. Denne udvikling kan vi vise ved at betragte R = 2, hvor vi ved fra ligning (3.16), at S(2; 0) må være bestemt ved:  

                                                           
68 Vi har taget udgangspunkt i Ken Bechmann forelæsningsnoter, men vi har anvendt en additiv sammenhæng mellem 
renterne i stedet for en multiplikativ sammenhæng mellem diskonteringsfaktorerne 
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 S(2; 0) = S(1; 0) ∙ [J ∙ S(2; 1,1) + (1 − J) ∙ S(2; 1,0)] (3.21) 
Ved anvendelse af ligning (3.20) kan vi så omskrive ovenstående ligning til: 

 S(2; 0) = 	S(1; 0) ∙ [J ∙ A1 + ] + N(2; 1,0)D�� + (1 − J)
∙ A1 + N(2; 1,0)D��] (3.22) 

Denne ligning er én ligning med én ubekendt, hvor N(2; 1,0) er den eneste ubekendte, da S(1; 0) 
og S(2; 0) kendes fra den initiale nulkuponrentestruktur og J er fastsat til en ½. Ligningen løses 

ved at finde N(2; 1,0) og herefter findes N(2; 1,1) ud fra ligning (3.20).  

Med ovenstående sammenhænge kan man sammen med den givne initiale nulkuponrentestruktur 

bestemme alle de fremtidige korte renter I binomialtræet, således at de er konsistente med den givne 

nulkuponrentestruktur og Ho-Lee volatilitetsstrukturen. 

I den oprindelige Ho-Lee artikel anvendes kontinuert rentetilskrivning69. Når renterne er kontinuerte 

tilskrevet, vil additive renter svarer til multiplikative diskonteringsfaktorer70: 

 S(R; �, 7) = exp	(−AN(R; �, 7)D ⇒ (3.23) 
 expA−(N(R; �, 7) + ])D = expA−N(R; �, 7)D ∙ exp(−])= 	S(R; �, 7) ∙ ℎ		; ℎ = exp	(−]) (3.24) 
Da vi dog anvender diskret rentetilskrivning, vil der ikke være samme sammenhæng mellem 

renterne og diskonteringsfaktorer, da diskonteringsfaktorerne ikke har en konstant 

proportionalitetsfaktor. 

 

3.4.2 Eksempel 

Nedenstående eksempel71 viser, hvordan de korte renter findes i Ho-Lee modellen. 

                                                           
69 Ho og Lee - Term Structure Movements and Pricing Interest Rate Contingent Claims 
70 Perioden er 1, dvs. R − �	 = 	1 
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Input er givet som: 

]	 = 	0,003	J	 = 	0,5	
R	 S(R; 0)	 N(R; 0)	1	 0,9826	 1,77%	2	 0,9651	 1,79%	3	 0,9474	 1,82%	

 

Den første rente mellem tid 0 og 1 er kendt, da denne svarer til den første nulkuponrente. Herefter 

skal renterne på R = 2 findes. Her anvendes ligningerne (3.21) og (3.22): 

S(2; 0) = S(1; 0) ∙ [J ∙ N(2; 1,1) + (1 − J) ∙ N(2; 1,0)] ⇔ 

S(2; 0) = 	S(1; 0) ∙ [J ∙ A1 + ] + N(2; 1,0)D�� + (1 − J)A1 + N(2; 1,0)D��] 
Denne ligning kan løses let, da det er én ligning med én ubekendt, N(2; 1,0): 

N(2; 1,0) = 	0,016635 
Herefter findes N(2; 1,1) let ved hjælp af ligning (3.20) : 

N(2; 1,1) = ] + N(2; 1,0) = 	0,019635 
Så fortsætter vi til R = 3, hvor der gælder følgende: 

S(3; 0) = 	S(1; 0) ∙ [J ∙ S(3; 1,1) + (1 − J) ∙ S(3; 1,0)] 
For at løse denne ligning, skal vi bestemme S(3; 1,1) og S(3; 1,0). Disse bestemmes af de korte 

en-periode renter på tid R = 3 samt renterne, som blev bestemt i R = 2: 
S(3; 1,0) = A1 + N(2; 1,0)D�� ∙ cJ ∙ A1 + N(3; 2,1)D�� + (1 − J) ∙ A1 + N(3; 2,0)D��d 
S(3; 1,1) = A1 + N(2; 1,1)D�� ∙ [J ∙ A1 + N(3; 2,2)D�� + (1 − J) ∙ A1 + N(3; 2,1)D��] 

                                                                                                                                                                                                 
71 Tal-eksemplet er taget fra forelæsningsmateriale til faget: ”Obligationer- og rentestrukturteori” med omregning til 
diskret rentetilskrivning 
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De to ovenstående ligninger kan omskrives ved hjælp af ligning (3.20): 

S(3; 1,0) = A1 + N(2; 1,0)D�� ∙ cJ ∙ A1 + ] + N(3; 2,0)D�� + (1 − J) ∙ A1 + N(3; 2,0)D��d 
S(3; 1,1) = A1 + N(2; 1,1)D�� ∙ [J ∙ A1 + ] ∙ 2 + N(3; 2,0)D�� + (1 − J) ∙ A1 + ] + N(3; 2,0)D��] 

Hermed kan vi finde N(3; 2,0) ved at indsætte ovenstående ligning i ligning for S(3; 0), hvor der 

nu kun er én ubekendt72. 

Vi får følgende renter: 

N(3; 2,0) 	= 	0,01568		N(3; 2,1) 	= 	0,01868	N(3; 2,2) 	= 	0,02168	
Dermed ser vores rentetræ således ud: 

2,17% 1,96% 1,77% 1,87% 1,66% 1,57% 

 

Som det ses i ovenstående eksempel, så kan renterne i Ho-Lee modellen findes analytisk. Dog for 

hver periode øges antallet af beregninger, da renterne til tid �, findes ved hjælp af renterne fra tid 0 
og op til tid � − 1. Da vi vil prisfastsætte konverterbare obligationer, som kan have en løbetid på op 

til 30 år og kvartalvise terminer, skal vi bestemme et 120-perioders træ. Ved brug af ovenstående 

udregninger vil det være en meget besværlig og langsom metode. I stedet anvendes en forward-

algoritme til at bestemme rentetræet, som beskrives i næste afsnit. 

 

 
                                                           
72 Ligningerne kan løses analytisk eller ved hjælp af Problemløseren i Excel. 



43 

 

3.5 Forward-algoritmen 

På trods af at Ho-Lee modellen kan løses analytisk, vælger vi at anvende forward-algoritmen til at 

bestemme rentetræet. Årsagen til dette er, at forward-algoritmen anvender Arrow-Debreu priser til 

at udregne renterne på tid �, så vi undgår at skulle anvende alle foregående renterne fra tid 0 op til 

tid � − 1. 
 

3.5.1 Arrow-Debreu aktiver 

Et Arrow-Debreu aktiv er et aktiv, som udbetaler 1, når en bestemt knude nås og nul i alle andre 

knuder. Prisen af aktivet på tid 0, som udbetaler 1 i knuden (R, 7) og nul i alle andre knuder, 

betegnes med eS(R, ; 0). Ligeledes betegnes prisen af aktivet i knuden (�, f), som udbetaler 1 i 

knuden (R, 7) og nul i alle andre, med eS(R, 7; �, f)73. 
Idéen bag forwardalgoritmen er illustreret i nedenstående figur: 

 

Figur 3.4: Forward-algoritmen. Kilde: Bjarne Jensen – Binomial models for the term structure of interest 

                                                           
73 Bjarne Jensen – Binomial models for the term structure of interest rates 
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Her ses det, at hvis man skal ende i knuden (R, 7), så skal man enten passere knuden (R − 1, 7) eller 

knuden (R − 1, 7 − 1). Dog på grænserne er der kun en mulig knude at passere, fx for at ende i 

knuden (R, R) skal man passere knuden (R − 1, R − 1).  
Arrow-Debreu aktivet, der udbetaler 1 på (R, 7) kan konstrueres som en dynamisk portefølje på tid 

0: 

1. Køb eS(R, 7; R − 1, 7) enheder af Arrow-Debreu aktivet, der udbetaler i knuden (R − 1, 7), 
som har enhedsprisen eS(R − 1, ; 0) 

2. Køb eS(R, 7; R − 1, 7 − 1)  enheder af Arrow-Debreu aktivet, der udbetaler i knuden (R − 1, 7 − 1), som har enhedsprisen eS(R − 1, 7 − 1; 0) 
Hvis knuderne (R − 1, 7)  og (R − 1, 7 − 1)  ikke nås, så er porteføljen værdiløs. Hvis knuden (R − 1, 7) nås, så udbetaler porteføljen eS(R, 7; R − 1, 7), som geninvesteres i en enhed af Arrow-

Debreau, som udbetaler 1, hvis knuden (R, 7) nås. Hvis knuden (R − 1, 7 − 1) nås, så udbetaler 

porteføljen eS(R, 7; R − 1, 7 − 1), som geninvesteres i en enhed af Arrow-Debreau, som udbetaler 

1, hvis knuden (R, 7) nås. 

Prisen på denne dynamiske portefølje skal være lig med prisen på Arrow-Debreu aktivet, som 

udbetaler 1, hvis knuden (R, 7) nås: 

eS(R, 7; 0) = eS(R, 7; R − 1, 7) ∙ eS(R − 1, 7; 0) + eS(R, 7; R − 1, 7 − 1) ∙ eS(R − 1, 7 − 1; 0) 
Dette gælder også på grænserne, men så reduceres ligningen til et led. 

 

3.5.2 Forward-algoritmen i steps 

De korte en-periode renter og Arrow-Debreu priserne kan bestemmes ud fra nedenstående 

ligninger74: 

 

 

                                                           
74 Bjarne Jensen – Binomial models for the term structure of interest 



45 

 

Trin 0 (Initialiseringen) 

Først findes de initiale Arrow-Debreu priser, som er produktet af de risikoneutrale sandsynligheder 

og diskonteringsfaktoren S(1; 0): 
 

 eS(1,0; 0) 	= 	 (1 − J)S(1; 0) (3.25) 
 eS(1,1; 0) 	= 	JS(1; 0) (3.26) 
Trin 1 

Nedenstående ligning løses for nulkuponobligationspriserne S(�; � − 1, 7), som er bundet sammen 

af volatilitetsstrukturen, så der kun er én fri variable, som skal bestemmes: 

 S(�; 0) = 	�eS(� − 1, 7; ) ∙ S(�; � − 1, 7)���
;�g  (3.27) 

Hvor volatilitetsstrukturen i Ho-Lee modellen er givet ved: 

 N(� + 1; �, 7 + 1) = 	] + N(� + 1; �, 7) (3.28) 
Fortsæt herefter til trin 2 

 

Trin 275 

Her findes Arrow-Debreu priserne: 

 eS(�, 7; � − 1, 7 − 1) = J ∙ S(�; � − 1, 7 − 1) 8h�	1	 ≤ 7 ≤ �eS(�, 7; � − 1, 7) = (1 − J) ∙ S(�; � − 1, 7) 8h�	0	 ≤ 7 ≤ � − 1eS(�, 7; 0) = eS(�, 7; � − 1, 7) ∙ eS(� − 1, 7; 0) +eS(�, 7; � − 1, 7 − 1) ∙ eS(� − 1, 7 − 1; 0)  

 (3.29) 

Når disse trin er gennemløbet første gang, så fortsættes med trin 1. 

                                                           
75 Arrow-Debreu priser med meningsløse argumenter sættes som definition til 0 
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3.5.3 Eksempel 

Vi viser her et eksempel på, hvordan forwardalgoritmen skal anvendes. Vi anvender samme input-

værdier som forrige eksempel i afsnit 3.4.2: 

]	 = 	0,003	J	 = 	0,5	
R	 S(R; 0)	 N(R; 0)	1	 0,9826	 1,77%	2	 0,9651	 1,79%	3	 0,9474	 1,82%	

 

Trin 0 

Her findes de første Arrow-Debreu priser på tid � = 1: 
eS(1,1; 0) = J ∙ S(1; 0) = 0,4913 eS(1,0; 0) = (1 − J) ∙ S(1; 0) = 0,4913 

Trin 1 

Her findes en-periode renterne for tid � = 2: 
S(2; 0) = eS(1,0; 0) ∙ A1 + N(2; 1,0)D�� + eS(1,1; 0) ∙ A1 + N(2; 1,1)D�� 

Ho-Lee volatilitetsstrukturen anvendes, således at ovenstående ligning kun består af én ukendt 

variabel: 

N(2; 1,1) = ] + N(2; 1,0) ⇒ 

S(2; 0) = 	eS(1,0; 0) ∙ A1 + N(2; 1,0)D�� + eS(1,1; 0) ∙ A1 + ] + N(2; 1,0)D�� 
Hermed er den eneste ubekendte N(2; 1,0), da Arrow-Debreu-priserne blev fundet i step 0, mens S(2; 0) er givet som input. Herefter er det ligetil at bestemme N(2; 1,1). 

N(2; 1,0) = 	0,016635 N(2; 1,1) = 0,019635 
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Trin 2 

Her bestemmes Arrow-Debreu priserne for tid � = 2: 
eS(2,1; 1,0) = J ∙ A1 + N(2; 1,0)D�� = 0,49182 
eS(2,1; 1,0) = J ∙ A1 + N(2; 1,1)D�� = 0,49037 

eS(2,1; 1,0) = (1 − J) ∙ A1 + N(2; 1,0)D�� = 0,49182 
eS(2,1; 1,0) = (1 − J) ∙ A1 + N(2; 1,1)D�� = 0,49037 
eS(2,0; 0) = eS(2,0; 1,0) ∙ eS(1,0; 0) = 0,24163 eS(2,1; 0) = eS(2,1; 1,1) ∙ eS(1,1; 0) + eS(2,1; 1,0) ∙ eS(1,0; 0) = 0,48255 eS(2,2; 0) = eS(2,2; 1,1) ∙ eS(1,1; 0) = 0,24092 

 

Trin 1 

Herefter fortsættes med trin 1 for tid � = 3, hvor volatilitetsstrukturen igen anvendes: 

S(3; 0) = eS(2,0; 0) ∙ A1 + N(3; 2,0)D�� + eS(2,1; 0) ∙ A1 + ] + N(3; 2,0)D�� + eS(2,2; 0)
∙ A1 + ] ∙ 2 + N(3; 2,0)D�� 

Igen ses det, at det er én ligning med én ubekendt, og når denne er løst, findes de resterende priser 

let: 

N(3; 2,0) = 0,01569 N(3; 2,1) = 0,01869 N(3; 2,2) = 0,02169 
Sådan fortsættes, indtil alle en-periode renterne er fundet. Vi har fået følgende rentetræ med de 

korte en-periode renter: 2,17% 1,96% 1,77% 1,87% 1,66% 1,57% 
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Det ses, at de korte en-periode renter udregnet ved hjælp af forward-algoritmen er lig renterne, som 

blev udregnet i afsnit 3.4.2. Forward-algoritmen er lettere at implementere76  og mindre 

beregningstungt. 

 

3.6 Data, implementering og resultater 

Vi bestemmer udviklingen af de fremtidige korter renter i Ho-Lee modellen ved anvendelse af 

forward-algoritmen. Som beskrevet anvendes den initiale nulkuponrentestruktur og 

volatilitetsstrukturen som input, som Ho-Lee modellen kalibreres til. Ho-Lee modellen har antaget 

en konstant volatilitetsstruktur. Volatilitetsstrukturen beskrives derfor ved en volatilitetsparameter, ], og som angiver afstanden mellem renterne. Denne bestemmes som beskrevet på baggrund af 

volatiliteten på swaptioner: 

Den absolutte volatilitet, f∗,  i Ho-Lee modellen er bestemt ved: 

 f∗ =	1 2< ∙ ] (3.30) 
Og hvor f∗ kan approksimativt skrives som: 

 f∗ = fjkl��	mn ∙ �̅ (3.31) 
fjkl��	mn er Black volatiliteten på swaptionerne, mens �̅ er renteniveauet for løbetiden. fjkl��	mn 
bestemmes som gennemsnittet af volatilitetsstrukturen bestemt i afsnit 3.2.3, mens �̅ bestemmes 

som gennemsnittet af vores nulkuponrentestruktur bestemt i afsnit 3.1.4. 

Volatilitetsparameteren, ], bestemmes derfor som: 

 ] = 	2	 ∙ pfjkl��mn 	 ∙ 	q1 4⁄ 	 ∙ �̅s 	⇒ (3.32) 
] = 	2	 ∙ p0,6575	 ∙ 	q1 4⁄ 	 ∙ 0,0161s = 0,0106 

                                                           
76 Vi har implementeret forward-algoritmen i Excel 
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Vi anvender Excel til implementering af Ho-Lee modellen. Input til modellen er den fundne 

nulkuponrentestruktur samt den konstante volatilitetsparameter, ]  og de risikoneutrale 

sandsynligheder, (,1 − J) . Ved anvendelse af forward-algoritmen opstilles tre ”træer”. Først 

opstilles et rentetræ, hvor de korte renter udregnes for hver knude. Herefter opstilles et træ i 

forbindelse med udregning af step 1 i forward-algoritmen. Her opstilles udregningen af højre siden i 

ligning (3.27), som skal matches med de observerede nulkuponpriser. Og til sidst opstilles et 

”Arrow-Debreu pristræ”, hvor Arrow-Debreu priserne fra step 2 i forward-algoritmen udregnes for 

hver knude. Alle ”træer” udregnes ved hjælp af ligningerne i forward-algoritmen. De korte renter 

findes i step 1 for hvert tidspunkt ved at matche de observerede nulkuponpriser med 

nulkuponpriserne, som udregnes ved brug af de korte renter. Vi anvender Excels Problemløser-

funktion til dette. Vi minimerer den kvadrerede forskel mellem den observerede nulkuponpris og 

modelprisen for en given periode ved at ændre på den korte rente for denne periode i tilstanden 7 = 0. Hermed findes de resterende korte renter for de andre tilstande i periode gennem Ho-Lee 

modellens antagelse om volatilitetsstrukturen. Dette gøres for hver periode i rentetræet, således at vi 

finder hele udviklingen i de fremtidige korte renter. 

Da vi skal prisfastsætte konverterbare obligationer, som har kvartalvise terminer og kan have en 

løbetid op til 30 år, så bestemmer vi et rentetræ med 120 perioder, hvor det antages, at alle perioder 

er præcist 0,25 år. Da vi i vores senere prisfastsættelse skal finde priserne på obligationer for d. 01-

07-2015, finder vi de korte renter fra d. 01-07-2015. Som tidligere beskrevet så er den første rente, 

renten mellem tid 0 og tid 0,25 (dvs. renten fra d. 01-07-2015 til d. 01-10-2105) kendt, da den 

svarer til renten på nulkuponobligationen, som har en løbetid på 0,25 år.  

Resultatet af implementeringen giver et rentetræ på 120 perioder77. Det ses, at vi i alle perioder har 

negative renter. Dette skyldes at vi har negative renter i den korte ende af rentekurven i dag (01-07-

2015), samt at Ho-Lee modellen stort set altid vil genere negative renter, og dermed vil Ho-Lee 

modellen også overdrive i forhold til, hvor negativ renten kan blive. I sidste periode ligger vores 

renter mellem -55,84 % og 70,09 %. De overdrevne negative renter vil gøre vores 

konverteringsoption lidt for værdifuld, og dermed vil vi få lidt lavere obligationspriser. 

 

 
                                                           
77 Vores udregninger samt det endelige rentetræ kan ses i bilag 3 
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3.7 Delkonklusion 

I dette kapitel har vi gennemgået, hvordan de fremtidige korte renter er blevet bestemt gennem Ho-

Lee modellen. Ho-Lee modellen tager nulkuponrentestrukturen og volatilitetsstrukturen som input, 

hvormed disse er blevet bestemt ud fra henholdsvis deposits-renter, FRA-renter og swaprenter samt 

volatiliteten på swaptioner. Dette har givet en nulkuponrentestruktur, som stiger indtil en løbetid på 

25 år og er herefter en smule aftagende. Nulkuponrentestrukturen starter med en negativ renter på -

0,43 % og ender på en rente på 2,13 %. Volatilitetsstrukturen er aftagende med løbetiden, hvor den 

starter på hele 164 % og herefter falder kraftigt og rammer et nogenlunde konstant niveau på cirka 

58 % fra løbetider på 10 år og frem til 30 år. 

Ho-Lee modellen er implementeret i et rekombinerende binomialtræ, hvor den fitter den fundne 

nulkuponrentestruktur og volatilitetsstruktur. Vi har anvendt forward-algoritmen til at bestemme 

rentetræet, da denne metode har været lettere at implementere og mindre beregningstungt.  

Rentetræet har vist at indeholde negative renter allerede fra anden første periode og frem til sidste 

periode. Dette har også været forventet, da Ho-Lee modellen generelt producerer negative renter, 

samt at markedsinputtet også har indeholdt negative renter. 

Vi anvender vores bestemte rentetræ til vores prisfastsættelsesmodel i kapitel 5. 
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4. Konverteringsmodel 

 

I forrige kapitel blev rentestrukturmodellen beskrevet. Dette kapitel vil fokusere på den anden 

komponent i realkreditmodellen; konverteringsmodellen. Konverteringsmodellen beskriver 

låntagernes konverteringsadfærd som en funktion af renteniveauet og andre forklarende variable.  I 

de følgende afsnit vil vi starte med at beskrive låntagernes konverteringsadfærd, hvis de opfører sig 

rationelt og dermed konverterer optimalt. Men da låntagerne netop ikke er rationelle, er det 

nødvendigt at opstille en konverteringsmodel, og vi vil derfor efterfølgende beskrive 

konverteringsmodellen og de forklarende variable, som inddrages i modellen. Derefter beskrives det 

hvordan konverteringsmodellen estimeres, og til sidst præsenteres vores data, implementering og 

resultater af konverteringsmodellen.  

 

4.1 Optimal konverteringsadfærd 

Som beskrevet er en konverterbar obligation en obligation, hvor låntager har retten til på ethvert 

tidspunkt at tilbagekøbe lånet til kurs pari. Låntager kan altså ses som indehaveren af en 

inkonverterbar obligation samt en call-option. Dermed vil det være oplagt at anvende standard 

optionsteori til at modellere konverteringsadfærden. Låntager vil handle ud fra en optimal værdi-

minimerende strategi, hvor låntager først vil konvertere, når værdien af det inkonverterbare lån 

fratrukket værdien af optionen er større end exercise-prisen78. 

Låntager skal altså beslutte i hver periode, om han vil konvertere, eller om han vil beholde lånet. 

Hvis låntager vælger at konvertere sit lån, så skal han betale den resterende restgæld på 

afregningsdatoen samt afdrag og renter i perioden fra opsigelsesdatoen til næste termin. Værdien 

ved at konvertere benævnes t�,;, hvor � og 7 angiver knudepunktet, i hvilken konverteringen sker. 

Derudover vil der være nogle forskellige transaktionsomkostninger i forbindelse med 

konverteringen. Disse antages at udgøre en fast procentdel u  af t�,; . Dermed bliver de totale 

konverteringsomkostninger t�,;,v 	= 	 (1 + u)t�,;. 
                                                           
78 Svend Jakobsen – Prepayment and the Valutation of Danish Mortgage-Backed Bonds, kapitel 4 
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Værdien af lånet i tilfælde af at låntager ikke konverterer, vil være ��,; . Denne findes ved at 

tilbagediskontere alle betalinger: 

 ��,; = e�,; + wx�,; + 12��,; ∙ {
�z�,;z� + 
�z�,;) (4.1) 
hvor e�,; er afdraget, wx�,; er rentebetalingen og ��,; er diskonteringsfaktoren. 

Låntagers beslutning om at konvertere eller beholde lånet afhænger af hvilken handling, der giver 

den mindste nutidsværdi af restgælden. Derfor findes værdien af lånet i knudepunktet �, 7 som: 

 
�,;,v = min	(t�,;,v; ��,;) (4.2) 
Da alle låntagere handler rationelt og udnytter konverteringsoptionen optimalt, hvor de går efter at 

få den mindste nutidsværdi af restgælden, så vil alle konvertere på samme tidspunkt. Derfor kan 

konverteringsfunktionen, |�,;,v opskrives således: 

 |�,;,v = }1 ℎf�7	t�,;,v <	��,;0 �����7  (4.3) 
Konverteringsfunktionen angiver andelen af låntagere, som konverterer på et givent tidspunkt. Det 

er en binær funktion, som kun kan antage 1 eller 0. Dermed vil alle konvertere eller ingen. Hvis 

værdien ved at konvertere er mindre end værdien ved at holde lånet, så vil låntagerne konvertere, og 

konverteringsfunktionen bliver lig 1. I det omvendte tilfælde bliver konverteringsfunktionen lig 0. 

Herefter kan prisen på den konverterbare obligation findes ved at tilbagediskontere værdien af 

obligationen fra udløb frem til tid 0. I hvert knudepunkt udregnes t og � for at finde værdien af 

konverteringsfunktionen. Og herefter kan værdien af obligationen findes ved79: 

 
�,;,v = |�,;,v ∙ t�,;,v + A1 − |�,;,vD ∙ ��,; (4.4) 
Dette skal udregnes i hvert knudepunkt frem til tid 0 for at finde værdien af den konverterbare 

obligation. 

                                                           
79 Svend Jakobsen – Prepayment and the Valuation of Danish Mortgage-Backed Bonds, kapitel 4 
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Denne optimale konverteringsadfærd er dog ikke realistisk. I praksis handler låntagerne ikke altid 

rationelt, som kan skyldes, at de ikke har fuld information, eller at de ikke forstår eller kender til 

deres konverteringsret. Derudover skal der også tages højde for omkostninger og skatter. Derfor kan 

man ikke anvende den ovenstående teori om optioner til at prisfastsætte konverterbare obligationer. 

Man skal i stedet opstille en konverteringsmodel, som inddrager forskellige forklarende variable til 

at beskrive konverteringsraten. 

 

4.2 Observeret konverteringsrate 

Formålet med konverteringsmodellen er at estimere konverteringsraten. Konverteringsraten angiver 

den andel af de tilbageværende låntagere, som vælger at indfri deres lån til kurs 100, på en given 

termin. Dette benævnes også CPR, som står for ”Conditional Prepayment Rate”. 

En obligationsseries udtrækningsprocent fortæller, hvor stor en del af restgælden, der bliver 

tilbagebetalt til investorerne, på en given termin. Udtrækningsprocenten er dermed defineret som 

det procentvise forhold mellem beløbet, som skal udtrækkes og den cirkulerende nominelle 

mængde. Når der kun er en termin tilbage, så skal alle obligationer indfries. Den samlede 

udtrækningsprocent består af de ordinære udtræk samt de ekstraordinære udtræk, hvor den 

ekstraordinære udtrækningsprocent, ��R� , udtrykker forskellen mellem den samlede 

udtrækningsprocent, �SR�, og den ordinære udtrækningsprocent, �wS� 80: 

 �SR� = �wS� + ��R�			 (4.5) 
Hvor �SR� er den samlede udtrækningsprocent på tid �. �wS� er den ordinære udtrækningsprocent 

på tid �, og ��R� er den ekstraordinære udtrækningsprocent på tid �. De ordinære udtrækninger er 

de planlagte afdrag til investorerne. De ekstraordinære udtrækninger er de udtrækninger af 

restgælden til investorerne, som sker som følge af konverteringer. 

Når man kender �wS� og ��R�, så kan konverteringsraten, |�bestemmes. Ligning (4.5) omskrives 

til: 

                                                           
80

 Jakobsen og Svenstrup - Hvad praktikere bør vide om... Modeller for konverteringsadfærd 
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 �SR� = K
w� + �wS� ∙ (1 − |�)			 (4.6) 
Den samlede udtrækningsprocent består således af udtrækkene fra de låntagere, som konverterer, 

samt de ordinære udtræk fra de låntagere, som ikke konverterer. �SR� er jo netop summen af de 

ordinære udtrækninger og de ekstraordinære udtrækninger: 

 �wS� + 	��R� = |� + 	�wS� ∙ (1 − |�)		 (4.7) 
Udtrykket for |� kan så findes ved at isolere |� i ligning (4.7) og bliver følgende: 

 |� = ��R�(1 − �wS�)		 (4.8) 
Det ses, at for en lav ordinær udtrækningsprocent, så ligger konverteringsraten tæt på den 

ekstraordinære udtrækningsprocent. Derudover hvis ��R�  er 0, dvs. at der ikke er nogen 

ekstraordinære udtrækninger, så bliver konverteringsraten også lig 0. 

 

4.3 Konverteringsmodellen 

Vi ønsker at opstille en konverteringsmodel81. En konverteringsmodel er en model, som har 

konverteringsraten som output. Konverteringsraten er andelen af låntagere, som konverterer ved en 

given termin. Konverteringsraten er i konverteringsmodellen, givet som en funktion af forskellige 

forklarende variable. 

Det primære formål med en konvertering er at opnå en besparelse i forhold til sit lån. Dermed bliver 

konverteringsgevinsten den primære faktor ved konverteringer. Konverteringsgevinsten betegnes 

som den gevinst, en låntager kan opnå ved at konvertere sit lån. Konverteringsgevinsten afhænger 

af flere faktorer, hvoraf renteniveauet er den vigtigste82. En lavere rente vil give en lavere ydelse på 

det nye lån. 

I nedenstående figur vises det, hvordan konverteringsraten afhænger af renteniveauet: 

                                                           
81 Konverteringsmodellen kan tilsvarende benævnes konverteringsfunktionen 
82 Beregning af konverteringsgevinsten beskrives senere i afsnit 4.4.3 
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Figur 4.1: De observerede konverteringsrater for vores datasæt83 og den lange obligationsrente, som funktion 
af tiden.  Kilde: Egen fremstilling med data fra Realkreditrådet og CK95-data 

 

I året 2014 ses et voldsomt rentefald, fra en rente på lidt under 4% til en rente på lidt over 2%. Et 

sådan rentefald gør det, alt andet lige, attraktivt for folk at udnytte muligheden for at konvertere 

deres lån. I figuren kan det ses, at den faldende rente i år 2014 medfører, at konverteringsraten er 

stigende fra omkring 5% til ca. 20% i samme periode.   

Der ses dog en vis forskydning i stigningen af konverteringsraterne i forhold til rentefaldet. Dette 

kan skyldes, at låntagere skal tage beslutningen om at konvertere minimum 2 måneder før 

terminsdatoen, og dermed vil konverteringsraten for en given termin være baseret på en 

konverteringsbeslutning for en rente minimum 2 måneder før denne termin. Dette gør altså, at der er 

et tidslack fra renten er faldet, til at man kan se, at antallet af konverteringer stiger. 

 

 

 

                                                           
83 Vores datasæt beskrives i afsnit 4.7 
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4.3.1 Gevinstkravsmodellen 

Vi anvender en gevinstkravsmodel84 til at estimere konverteringsraten. I en gevinstkravsmodel 

antages det, at hver enkelte låntager på et givent tidspunkt har et krav til, hvor stor 

konverteringsgevinsten skal være ved konvertering. Dette betegnes som gevinstkravet ��. På hver 

termin vil låntager vurdere, om han skal konvertere, eller om han skal vente med at konvertere. 

Dette vurderer låntager ud fra, om hans individuelle gevinstkrav bliver opfyldt. Hvis 

konverteringsgevinsten er større end eller lig låntagers gevinstkrav, så er gevinstkravet opfyldt og 

låntager vil konvertere. Hvis konverteringsgevinsten derimod er mindre end gevinstkravet, så vil 

låntager vente med at konvertere, til konverteringsgevinsten er størst. Dette medfører at låntagerne 

konverterer forskelligt, afhængigt af deres individuelle gevinstkrav, og dermed vil der være en 

andel af alle låntagerne, som konverterer på et givent tidspunkt. Denne andel er konverteringsraten.  

Vi antager at gevinstkravet er normalfordelt med en middelværdi på �∗ og en standardafvigelse på �. Dette betyder, at den andel af låntagere, som konverterer ved en gevinst på �� kan beskrives 

som85: 

 |(��) = �(��; �∗; �) (4.9) 
Vi introducerer en beslutningsvariabel � , som antager værdien 1, hvis låntager konverterer og 

antager værdien 0, hvis låntager ikke vælger at konvertere: 

 � = 	 }1 ℎf�7	�å������	@h�f�������0 ℎf�7	�å������	�@@�	@h�f������� (4.10) 
På tid � observerer låntagerne konverteringsgevinsten ���, hvor låntager �’7 gevinstkrav betegnes ���,� 
med en middelværdi på ��∗ og standardafvigelse ��. Dermed er sandsynligheden for at den enkelte 

låntager konverter givet som: 

 
A��,� = 1D = 	
(���,� <	���) (4.11) 
Dette kan omskrives til standard normalfordelingsfunktionen: 

                                                           
84 Vi har taget udgangspunkt i Svend Jakobsens gevinstkravsmodel 
85 Svend Jakobsen – Prepayment and the Valuation of Danish Mortgage-Backed Bonds, kapitel 7 
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A��,� = 1D = 	
A���,� < ���D = � E��� − ��∗� F (4.12) 
Herefter antager vi, at middelværdien af gevinstkravet ��∗  afhænger af en vektor af forklarende 

variable I�,� og en vektor af ukendte parametre ��, som skal estimeres: 

 ��∗ =��� ∙ I�,��
���  (4.13) 

De forklarende variable afhænger af den enkelte obligation og termin, mens parametrene er 

konstante. � er antallet af forklarende variable. Valget af de forklarende variable har stor betydning 

for konverteringsfunktionen og dermed også for den senere prisfastsættelse. Vi skal derfor vælge de 

forklarende variable, som giver det bedste estimat på konverteringsraten. Derudover skal de 

forklarende variable kunne beskrives ud fra enten observerbar data eller offentliggjort data86. 

Konverteringsfunktionen kan opskrives som: 

 |� = � E��� − ��∗� F = 	� 9��� − ∑ �� ∙ I�,������ : = ��1� ∙ ��� − 1� ∙��� ∙ I�,�
�
��� �

⇔ 

(4.14) 
 |� = �(�� ∙ ��� + �) ∙ I�,� +⋯+ ��z� ∙ I�,�) (4.15) 
Konverteringsraten er hermed standard normalfordelingsfunktionen af en række forklarende 

variable og modelparametre. 

 

4.4 De forskellige variable 

I de følgende afsnit vil vi gennemgå, hvilke variable der medtages i konverteringsmodellen til at 

beskrive konverteringsraten, og hvordan disse variable bestemmes. Vi har medtaget følgende 

variable: Poolfaktoren, den relative restløbetid og konverteringsgevinsten. 

                                                           
86 Der kan være flere variable, som kan være med til at beskrive konverteringsraten, men som der ikke er observerbart 
data på, fx mediernes indflydelse 
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4.4.1 Poolfaktor 

Burnout beskriver, hvordan konverteringerne i en obligationsserie har været. En serie, som tidligere 

har oplevet mange konverteringer, forventes at have en lavere konverteringsrate end en serie, som 

ikke har oplevet mange konverteringer. Denne effekt skyldes, at i en serie, som har oplevet mange 

konverteringer, vil de låntagere, som er mest ivrige og aggressive for at konvertere, allerede have 

konverteret deres lån. Derfor vil de resterende låntagere i serien være ”sløve” om at konvertere. 

Sandsynligheden for at disse låntagere vil konvertere er lav, da de ellers ville have konverteret 

tidligere. 

For at måle burnout-effekten anvendes poolfaktoren, som opsummerer den hidtidige konvertering i 

serien87. Den måler den tilbageværende restgæld i forhold til hvad restgælden maksimalt kunne 

have været, hvis der ikke havde været nogen konverteringer: 

 
hh�8�@�h�	(
�) = 	R��]���fæ�����	��7��æ����@7�%��	��7��æ��  (4.16) 
En poolfaktor tæt på 1 betyder, at der ikke har været mange konverteringer endnu. Den vil falde 

mod 0, når der sker flere konverteringer i obligationsserien. Derfor vil det forventes, at en lav 

poolfaktor betyder en lav konverteringsrate, og omvendt vil en høj poolfaktor betyde en høj 

konverteringsrate88. 

 

4.4.2 Relativ restløbetid 

Ved at inddrage den relative restløbetid som variabel i konverteringsfunktionen, tages der højde for 

at korte lån konverterer ved et lavere gevinstkrav relativt til lån med længere løbetid89. Den relative 

restløbetid udregnes som restløbetiden delt med den samlede løbetid:  

 w�����f	��7��ø]����	(ww) = 	 w�7��ø]����B�%���	�ø]���� (4.17) 
                                                           
87 Jakobsen og Svenstrup - Hvad praktikere bør vide om... Modeller for konverteringsadfærd 
88 Da vi vælger at anvende obligationer, som stadigvæk er åbne i data-perioden, vil dette ikke altid være tilfældet. 
Poolfaktoren kan stige igen, hvis der bliver optaget nye lån i serien. 
89 Jakobsen og Svenstrup - Hvad praktikere bør vide om... Modeller for konverteringsadfærd 
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hvor restløbetiden måles fra terminsdatoen til obligationens udløbsdato. Den samlede løbetid måles 

fra obligationens åbningsdato til obligationens udløbsdato. 

Når gevinstkravet er mindre for lån med korte løbetider i forhold til lån med lange løbetider, så er 

der også en større sandsynlighed for, at korte lån bliver konverteret i forhold til lange lån. Årsagen 

til dette skyldes, at jo længere tid, der er til udløb, jo større sandsynlighed er der for, at der vil 

komme et tidspunkt, hvor det er bedre at konvertere. Ved korte lån er der ikke så mange muligheder 

for at konvertere.  

Den relative restløbetid vil gå fra 1 mod 0, og det forventes derfor at for en høj relativ restløbetid, så 

vil konverteringsraten være lav, og omvendt vil konverteringsraten være høj for en lav relativ 

restløbetid. 

 

4.4.3 Konverteringsgevinst 

Som tidligere beskrevet, så vil en låntager konvertere, hvis gevinsten ved konvertering er større end 

låntagers gevinstkrav. Gevinsten ved konvertering, der beregnes på samme måde, som låntagerne 

formodes at gøre det, beregnes ved nutidsbesparelsen. Den findes ved forskellen på nutidsværdien 

af det eksisterende lån og det nye lån (inklusiv omkostninger) i forhold til nutidsværdien af det 

eksisterende lån90: 

 ��� = �����;.kå� − ������	kå� ∙ (1 + h%@h7�������)�����;.kå�  (4.18) 
Både det nye lån og det eksisterende lån antages at være obligationslån. Derudover antages det 

også, at det nye lån har samme restløbetid som det eksisterende, samt at de begge er annuitetslån. 

Restgælden på et givent tidspunkt antages at være 100. Dermed bliver nutidsværdien af det nye lån 

lig 100, da den sættes til restgælden på det eksisterende lån. 

Det eksisterende lån findes som nutidsværdien af de fremtidige ydelser diskonteret med 

refinansieringsrenten: 

                                                           
90 Konverteringsgevinsten, ��� svarer til konverteringsgevinsten, ��� fra afsnit 4.3.1 
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 �����;.kå� = � �? ∙ �1 + �8� − E�8�4 F�
�(?∙�)�

?�g,)�  (4.19) 
Hvor �8� er refinansieringsrenten på tid �, og C er terminen. 

Da det eksisterende lån er et annuitetslån, så findes ydelsesrækken ved følgende standardformler91: 

 �? = 100 ∙ E@Q5h������4 F ∙ �1 − �1 + E@Q5h������4 F��� ¡-�� ¡¢ (4.20) 
 w�� = w���� − e� (4.21) 
 e� = �� − wx� (4.22) 
 wx� = w���� ∙ E@Q5h������4 F (4.23) 
For at finde nutidsværdien af det eksisterende lån, så skal ydelsesrækken diskonteres med 

refinansieringsrenten. Refinansieringsrenten er den rente, som låntagerne vil optage et nyt lån til på 

en given termin. De vil vælge en obligation, hvor kursen er tættest på 100 for at få det mindst 

mulige tab92. Refinansieringsrenten findes som det vægtede gennemsnit af de effektive renter for 

alle realkreditinstitutters udstedelser af 30-årige konverterbare obligationer93. 

Konverteringsgevinsten kan både antage positive og negative værdier. Den vil antage negative 

værdier, når nutidsværdien af det nye lån (inkl. omk.) er større end nutidsværdien af det 

eksisterende lån, og det dermed ikke vil være fordelagtigt for låntagerne at konvertere. Derimod når 

nutidsværdien af det eksisterende lån er større end nutidsværdien af det nye lån, så vil der være en 

besparelse i at konvertere, og konverteringsgevinsten vil være positiv. Det ses også at for lån med 

en højere kuponrente, at konverteringsgevinsten er højere end for lån med en lavere kuponrente. 

Dette skyldes, at jo højere kuponrenten er, jo højere vil nutidsværdien af det eksisterende lån være 

ved lån med samme restløbetid. 

Det forventes, at konverteringsraten vil stige, når konverteringsgevinsten stiger. 

                                                           
91 Standardformler fra finansiering  
92 Kursen kan ikke overstige 100, da obligationsserien lukker, når kursen rammer 100 
93 Udregning af refinansieringsrenten beskrives i afsnit 4.4.3 
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4.5 Estimation af funktionen 

Låntagere har forskellig konverteringsadfærd, og derfor vil konverteringsraten i princippet afhænge 

af hver enkelt låntagers konverteringsadfærd. Men da dette ikke er muligt at bestemme, vil man i 

stedet opdele låntagerne i nogle forskellige homogene grupper, som har ens eller nogenlunde ens 

konverteringsadfærd. Man kan opdele låntagerne i private og erhvervsmæssige låntagere eller efter 

restgældsstørrelser. Det vil nemlig fx forventes, at låntagere med en større restgæld vil have et 

større incitament til at konvertere, da de vil kunne opnå en større besparelse ved konvertering. Ved 

at opdele låntagerne i forskellige grupper og estimere en konverteringsfunktion for hver gruppe, vil 

man kunne opnå en bedre estimation af konverteringsraten. 

Der er dog et problem ved at opdele i forskellige låntagergrupper. Her vil man få en 

konverteringsrate for hver låntagergruppe, men i det offentliggjorte data kan man kun finde 

udtrækningsprocenter på serieniveau og ikke på låntagergruppeniveau. For at løse dette problem 

opstilles en såkaldt mikstur-model94. 

 

4.5.1 Mikstur-model 

I mikstur-modellen estimeres én konverteringsfunktion for hver låntagergruppe, hvorefter 

konverteringsraterne vægtes med restgældsandelene for de forskellige låntagergrupper til én samlet 

konverteringsrate for hele obligationsserien. Den samlede estimerede konverteringsrate for 

obligationsserien sammenlignes med den observerede konverteringsrate for obligationsserien: 

 Min-¤�	¥�(|� ;� − |��¦;))�
���  (4.24) 

|��¦;  er den observerede konverteringsrate for observation �  (en given obligation på en given 

termin), som findes fra CK-95 data95, og som udregnes ved brug af ligningerne i afsnit 4.2.  

|� ;�  er den estimerede konverteringsrate for observation � , som antages at følge en 

standardnormalfordeling: 

                                                           
94 Jakobsen og Svenstrup - Hvad praktikere bør vide om... Modeller for konverteringsadfærd 
95 CK-data bliver beskrevet i afsnit 4.6.1 
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 |� ;� =�§�,� ∙ �(�g,� ∙ ��,� + ��,� ∙ I�,�,� +⋯+ ��,� ∙ I�,�,�)¨
���  (4.25) 

Hvor � er låntagergruppe, §�,� er restgældsandelen for låntagergruppe � for observation �, �(. . . ) er 

standardnormalfordelingen, som er en funktion af de estimerede parametre, ��,� og de forklarende 

variable I�,�, hvor � er antallet af forklarende variable. 

 

4.6 Beskrivelse af data 

Danmarks Nationalbank samt de danske realkreditinstitutter udgiver en række data omkring 

realkreditobligationer. Dette gøres for at sikre et højt niveau af gennemsigtighed på 

realkreditmarkedet, samt for at obligationsinvestorer opnår en mere effektiv prisfastsættelse af 

konverterbare realkreditobligationer. 

Der udgives data omkring investor-sammensætning, debitor-sammensætning, foreløbige 

konverteringer, ordinære og ekstraordinære udtrækninger, betalingsrækker og grundlæggende 

obligationsdata96 . Dette data er nødvendigt, når man skal prisfastsætte danske 

realkreditobligationer. 

Nedenstående figur viser et tidsforløb for udgivelsen af de forskellige data: 

 

Figur 4.2: Udgivelsesdatoer for obligationsdata. Kilde: Nykredit – Danish covered bonds 

                                                           
96 https://www.nykredit.com/investorcom/ressourcer/dokumenter/pdf/Danish_covered_bond_web.pdf 
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Vi anvender følgende data til vores prisfastsættelse af konverterbare obligationer: 

- Debitorsammensætning 

- Ordinære og ekstraordinære udtrækninger 

- Grundlæggende obligationsdata 

 

4.6.1 CK-serier 

Debitorfordelingen samt ordinære og ekstraordinære udtrækninger kommer fra CK-serierne, som 

udgives af realkreditinstitutterne. Alle realkreditinstitutter er forpligtet til at offentliggøre disse data 

i medfør af loven om værdipapirhandel. 

 

4.6.1.1 CK92 – Fordeling på lånestørrelser 

CK92-data viser sammensætningen af debitormassen. Data er opdelt i fem restgældsgrupper, hvor 

restgælden er inddelt i forskellige intervaller for de 5 grupper. Derudover viser data også 

sammensætningen af private debitorer og ikke-private debitorer (erhverv).  Og til sidst er data også 

opdelt i obligationslån og kontantlån. Dermed kan de opdeles i 20 lånegrupper. 

Når vi skal estimere vores konverteringsmodel, så opstiller vi tre modeller med tre forskellige 

opdelinger. Den første model opstilles uden opdeling af låntagerne, mens den anden model opstilles 

med en opdeling af private og erhvervsmæssige låntagere. Den tredje model opstilles i forhold til en 

opdeling af restgældsgrupperne. Dog opdeler vi restgældsgrupper i tre grupper i stedet for fem 

grupper. Vi opdeler i grupperne: 0 − 500.000; 500.000 − 3.000.000 og hf��	3.000.000. 
Model 1 Ingen opdeling 

Model 2 Privat Erhverv 

Model 3 0-500.000 500.000-3.000.000 3.000.000 + 

Tabel 4.1: Opdelinger i konverteringsmodellerne. Kilde: Egen fremstilling 
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Vi vælger derfor ikke at opdele i 20 lånegrupper, som ellers er muligt. Dette gøres for at få et mere 

overskueligt datasæt, samt at der så ikke skal estimeres ligeså mange parametre til 

konverteringsmodellen. 

 

4.6.1.2 CK95 – Udtrækninger 

CK95-data viser de ordinære og ekstraordinære udtrækninger. Data bliver udgivet som procenter, så 

der vises udtrækningsprocenten samt den ekstraordinære udtrækningsprocent. 

Dette data anvendes til at udregne de observerede konverteringsrater97, som skal sammenholdes 

med de estimerede konverteringsrater. 

 

4.6.2 Grundlæggende obligationsdata 

Dette data viser de grundlæggende information omkring hver enkelt obligation. Dette inkluderer 

blandt andet Isin, Cirkulerende mængder, Kuponrente, Åbningsdato, Lukkedato, Sidste termin, 

Løbetid mv. 

Dette data udgives fra de forskellige realkreditinstitutter, men vi har fået en samlet datafil med alle 

obligationer og deres data fra Nykredit98. Ellers ville det have været en meget tidskrævende opgave 

at indhente al denne data, da data udgives forskellige steder og i forskellige formater. 

 

4.6.3 Omkostninger 

Ved konvertering af lån er der en række omkostninger, faste og variable, som betales til staten og 

realkreditinstituttet99. Størrelsen på omkostningerne varierer afhængigt af udstederen. 

De faste omkostninger til realkreditinstituttet inkluderer: 

                                                           
97 Udregningen af de observerede konverteringsrater beskrives i afsnit 4.2 
98 Alt data fra Nykredit er modtaget af Carsten C.G. Jensen fra Nykredit Markets 
99

 Det er muligt at de forskellige realkreditinstitutter har nogle andre omkostninger, men vi har medtaget de generelle og 
overordnede omkostninger, som går igen i realkreditinstitutterne. Udregningerne af omkostningerne skal netop vise 
hvordan lånestørrelser har indflydelse på omkostningerne. 



65 

 

- Lånesagsgebyr/ekspeditionsgebyr 

- Indfrielsesgebyr 

- Tinglysningsaftale/tingslysningsservice 

De faste omkostninger til staten er tinglysningsafgift. 

De variable omkostninger afhænger af størrelsen på lånet. Disse omkostninger betales til 

realkreditinstituttet. Dette inkluderer kurtage samt kursskæring. Nogle realkreditinstitutter slår disse 

variable omkostninger sammen, mens andre har det delt op. Vi slår de to variable omkostninger 

sammen for nemheds skyld. 

Kurtage er handelsomkostninger, som skal betales til realkreditinstituttet for at udstede og sælge 

obligationerne for låntager. Kursskæring er spændet mellem den kurs, som realkreditinstituttet 

sælger obligationerne for, og den kurs, som låntagere optager deres lån til.  

Vi har fundet de faste og variable omkostninger for tre af de største realkreditinstitutter100: 

Nykredit, BRF Kredit og Realkredit Danmark. I vores opgave anvender vi gennemsnittet af disse 

omkostninger: 

Restgældsgrupper 0-500.000 500.000-3.000.0000 3.000.000 + 

Grundlag for beregning af variable omk.        250.000                      1.750.000         5.000.000  

Faste omkostninger       

Lånesagsgebyr/ekspeditionsgebyr             2.500                        2.500,00            2.500,00  

Indfrielsesgebyr                 750                                  750                     750  

Tinglysningsafgift til staten             1.660                              1.660                  1.660  

Tinglysningsaftale/tinglysningsservice             2.200                              2.200                  2.200  

Variable omkostninger       

Kurtage + kursskæring                 625                              4.375               11.667  

Samlede omkostninger             7.735                            11.485               18.777  

Samlede omkostninger i % 3,094% 0,656% 0,376% 

Tabel 4.2: Omkostninger. Kilde: Egen fremstilling med data fra diverse prisblade. 

 

Når vi skal finde de variable omkostninger for de tre restgældsgrupper, anvender vi midten af 

intervallet på restgældsgrupperne for at finde kronebeløbet af de variable omkostninger. Midten af 

intervallerne er: 250.000; 1.750.000 og 5.000.0000. 
                                                           
100 Fra realkreditinstitutternes prisblade 
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Vi skal finde omkostningsprocenterne for henholdsvis de tre restgældsgrupper, privat og erhverv 

samt en samlet omkostningsprocent. 

Omkostningsprocenterne for de tre restgældsgrupper findes ved at tage det samlede kronebeløb af 

omkostninger delt med midten af intervallerne af restgældsgrupperne. 

For at finde omkostningsprocenterne for privat og erhverv samt den samlede omkostningsprocent, 

anvender vi restgældsandelene for de tre grupper opdelt efter privat og erhverv samt den samlede. 

Vi får følgende omkostningsprocenter, som anvendes til udregning af konverteringsgevinsten for de 

forskellige låntagergrupper101: 

Restgældsgrupper   

0-500.000 3,094% 

500.000-3.000.0000 0,656% 

3.000.000 + 0,376% 

Privat/erhverv   

Privat 0,905% 

Erhverv 0,494% 

Uden opdeling 0,791% 

Tabel 4.3: Omkostningsprocenter. Kilde: Egen fremstilling 

 

4.7 Data indsamling 

Til estimation af konverteringsmodellen bruger vi historisk data. Vi ser på perioden fra d. 01-07-

2012 og til d. 01-07-2015. Dette bliver 13 terminer. Vi ser på hele markedet for 

realkreditobligationer, men afgrænser det ned til 33 obligationer ved at opstille nogle krav til disse 

obligationer102. Vi ser kun på fastforrentede, konverterbare obligationer, som amortiseres som 

annuitetslån. Derudover skal de have 4 årlige terminer, samt skal der ikke være nogen afdragsfrihed 

på dem. Vi har sat et krav på, at de skal have en cirkulerende mængde d. 01-07-2015 på minimum 

                                                           
101 Vores udregninger kan ses i bilag 4 
102 Vores udvalgte obligationer kan ses i bilag 5.1 
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500 mio. kroner. Og så skal de være 30-årige lån, som er åbnet før d. 01-07-2012, så alle vores 

obligationer i vores datasæt er åbne i perioden, som vi anvender.  

Dette giver os 429 observationer. Årsagen til vores krav skyldes, at vi vil mindske antallet af 

observationer, samt sørge for at vi blandt andet ikke har illikvide obligationer med i vores datasæt. 

Vores krav har også udelukket obligationer med en kuponrente over 5 %. 

Vi har fået al data til estimationen fra Nykredit Markets103. Vi har fået leveret det i forskellige 

tekstfiler, hvorefter vi har overført det til Excel. Da vi har fået det hele leveret fra Nykredit, har det i 

høj grad mindsket vores arbejdstid med indhentning af data. Der er dog stadig brugt meget tid på 

behandling af data, da det har været nogle store datasæt, som vi har fået givet. 

 

4.8 Implementering 

I det følgende afsnit beskrives det, hvordan de forklarende variable er implementeret og hvilke 

antagelser, som vi har gjort os for udregning af variablene. 

Som beskrevet estimerer vi vores konverteringsmodel på baggrund af historisk data. Vi har udvalgt 

33 konverterbare obligationer i perioden fra d. 01-07-2012 til 01-07-2015, som giver 13 terminer. 

Det er på baggrund af disse obligationer og denne periode, at vi udregner vores forskellige variable. 

Hver variabel udregnes for den enkelte obligation og den enkelte termin, og de udregnes for hver af 

vores forskellige konverteringsmodeller104. 

Vi har anvendt Excel til udregning af de forskellige variable. I nogle tilfælde har vi også anvendt 

VBA 105 til udregningerne, da dette har været mere hensigtsmæssigt. 

Konverteringsgevinsten udregnes på opsigelsesdatoen af lånet for den givne termin. Låntagere skal 

netop opsige deres lån med mindst 2 måneders varsel til den førstkommende termin. Hvis låntager 

fx ønsker at konvertere sit lån til december, så er opsigelsesdatoen d. 31. oktober. Derfor anvender 

vi refinansieringsrenterne for hver opsigelsesdato til at udregne konverteringsgevinsterne på de 

givne terminer. Da låntager skal konvertere sit lån mindst 2 måneder før106, så er det ikke kun 

                                                           
103 Fra Carsten C.G. Jensen 
104 Udregningerne af de forskellige variable for de forskellige låntagergrupper kan ses i bilagene 5-12 
105 Vi ville gerne have anvendt VBA i hele opgaven, men dette er ikke gjort grundet tidspres 
106 Opsigelsesperioden ligger mellem 5 og 2 måneder før terminen. 
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konverteringsgevinsten på opsigelsesdatoen, som er afgørende for konverteringsraten107. Vi har dog 

valgt at kun anvende opsigelsesdatoen for nemheds skyld. 

I udregningen af konverteringsgevinsten tager vi ikke højde for skat. Vi udregner 

konverteringsgevinsten på baggrund af vægtede omkostninger. Omkostningerne vægtes i forhold til 

hvor meget restgæld, der er i låntagergrupperne privat og erhverv, samt de forskellige 

restgældsgrupper. 

Vi har tidligere beskrevet, at konverteringsgevinsten udregnes som nutidsværdien af det 

eksisterende lån fratrukket nutidsværdien af det nye lån (inklusiv omkostninger) delt med 

nutidsværdien af det eksisterende lån. Vi finder først nutidsværdien af det eksisterende lån ved at 

opstille ydelsesrækken ud fra kuponrente og restløbetid for den enkelte obligation og den enkelte 

termin. Herefter diskonteres ydelsesrækken med refinansieringsrenten for den givne termin. 

Nutidsværdien af det eksisterende lån fratrækkes derefter nutidsværdien af det nye lån, som er 

antaget at være lig 100 inklusiv omkostninger, og dette divideres så med nutidsværdien af det 

eksisterende lån. 

Til udregning af refinansieringsrenterne anvendes data for alle 30-årige fastforrentede konverterbare 

obligationer, som er på markedet for den givne termin. Først findes den kuponrente, som en låntager 

vil optage sit lån til. En låntager vil vælge en kuponrente, hvor obligationen har en kurs under 100, 

men så tæt på 100 som muligt. Herefter findes refinansieringsrenten ud fra en vægtning af de 

effektive renter for de pågældende obligationer med den valgte kuponrente og de cirkulerende 

mængder108.  

Poolfaktoren udregnes ved brug af ligning (4.16). Denne ligning kan kun anvendes til at udregne 

poolfaktor for en konverteringsmodel uden opdeling af låntagergrupper. Da vi også vil estimere 

konverteringsmodeller med opdeling af låntagere, skal poolfaktoren også findes på 

låntagergruppeniveau. Dog er det ikke muligt at finde den maksimale restgæld for de forskellige 

låntagergrupper109, og derfor udregnes poolfaktoren per låntagergrupper som: 

                                                           
107  En mulighed er at beregne variablen som et gennemsnit eller maksimum af de daglige observationer i 
opsigelsesperioden 
108 Denne metode til bestemmelse af refinansieringsrenten er ikke den samme som når vi skal finde de fremtidige 
refinansieringsrenter til brug i vores prisfastsættelsesmodel. Dette bliver beskrevet under afsnit 5.1.2  
109 En løsning på dette kunne være at beregne udtrækningsprocenterne på debitorgruppeniveau ud fra CK92-data, 
hvormed man også har den maksimale restgæld for hver debitorgruppe og dermed kan beregne poolfaktoren for hver 
debitorgruppe. Dette kræver dog et stort data-arbejde. Denne løsning anvendes af Nykredit i øjeblikket. 
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�� = R��]���fæ�����	��7��æ��	8h�	�å�������Q55�	�S��	%�@7�%���	��7��æ��	8h�	7�����  (4.26) 
Denne metode til udregning af poolfaktoren for hver låntagegruppe er dog ikke helt præcis, da 

poolfaktoren vil blive mindre, end hvis det havde været muligt at anvende den maksimale restgæld 

for de enkelte låntagergrupper. 

Den relative restløbetid udregnes på samme måde, hvad enten konverteringsmodellen estimeres 

uden opdeling af låntagergrupper eller med opdeling, da den relative restløbetid ikke afhænger af 

låntagergruppe, men kun af tiden. Den udregnes ved brug af ligning (4.17). 

 

4.9 Resultater 

Vi ønsker at opstille en model, som beskriver konverteringsraten ved anvendelse af en række 

forklarende variable og en række estimerede parametre.   

Vi estimerer vores model ved at minimere forskellen mellem vores estimerede konverteringsrater 

og de observerede konverteringsrater: 

 Min-¤�	¥�(|� ;� − |��¦;))�
���  (4.27) 

Vi vælger at opsætte flere forskellige konverteringsmodeller til udregning af vores estimerede 

konverteringsrater. Årsagen til det er, at vi forventer, at der er forskel på konverteringsmodellernes 

estimation afhængig af, om man opdeler i forskellige låntagergrupper. Derudover har det også 

betydning, hvordan sammenhængen mellem de forskellige variable er i selve 

konverteringsmodellen. På baggrund af dette opstiller vi modeller, hvor der er forskel på 

sammenhængen af de forklarende variable, samt opdeler vi disse modeller efter låntagergrupper. 

Dermed estimerer vi seks forskellige konverteringsmodeller, hvorefter vi vurderer hvilken model, 

som giver det bedste resultat og dermed beskriver konverteringsadfærden bedst muligt. 
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Vi løser ovenstående minimeringsproblem ved at anvende funktionen Problemløser110 i Excel. 

Herefter vurderer vi, hvor god estimationen er ved at anvende forklaringsgraden w). Et w) på 1 

indikerer, at modellen fitter data fuldstændigt, mens et w)på 0 indikerer at modellen overhovedet 

ikke fitter data. Det vil sige, at jo højere et w), jo bedre er estimationen. 

Først opstiller vi en konverteringsmodel, som indeholder følgende sammenhæng mellem de 

forklarende variable og modelparametrene: 

 | = �(�� ∙ �� ∙ 
� + �) ∙ ww + �©) (4.28) 
Herefter opstilles en konverteringsmodel, hvor der er en anden sammenhæng mellem de forklarende 

variable og modelparametrene: 

 | = �(�� ∙ �� ∙ 
�¥ª + �) ∙ ww + �©) (4.29) 
Det ses, at vores første model indeholder tre modelparametre: 

�� er den modelparameter, som tilhører produktet af konverteringsgevinsten og poolfaktoren. Jo 

større konverteringsgevinsten er, jo større vil konverteringsraten også blive. Men ved at gange med 

poolfaktoren, justerer vi for konverteringsgevinstens påvirkning på konverteringsraten. En høj 

konverteringsgevinst vil ikke påvirke konverteringsraten så meget, hvis poolfaktoren samtidig er 

lav. Derfor må det forventes, at �� vil være positiv. 

�)  er den modelparameter, som tilhører variablen relativ restløbetid. Jo højere den relative 

restløbetid er, jo lavere vil konverteringsraten også være, da låntagere har et større gevinstkrav i 

starten af lånets løbetid, fordi der er en potentiel gevinst i at vente med at konvertere. Dermed vil 

det forventes, at �) er negativ. 

�©er en konstant, som er svær at fortolke. Dette vil vi derfor ikke gøre. 

Vores anden model indeholder fire modelparametre. Forskellen fra vores første model består i, at vi 

har tilføjet en modelparameter, �g , som poolfaktoren opløftes i. Dette betyder at effekten fra 

poolfaktoren vil påvirke konverteringsraten endnu mere end vores første model. Dermed vil vi også 

forvente, at denne modelparameter er positiv. De resterende modelparametre har samme påvirkning 

                                                           
110 Problemløser er en indbygget funktion i Excel, som kan finde den optimale værdi (minimum eller maksimum) af et 
opstillet problem. 
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som i vores første model og derfor vil de også forventes at have samme fortegn som allerede 

beskrevet. 

Vi opstiller vores to forskellige konverteringsmodeller med forskellig sammenhæng i variablene for 

en model uden opdeling af låntagere. Konverteringsmodellen i ligning (4.28) benævnes Model 1, 

mens konverteringsmodellen i ligning (4.29) benævnes Model 2. 

Vi får følgende resultater111: 

 «¬	 «	 «®	 «¯	 °®	
Model 1 - 	 9,944	 −2,359	 0,355	 0,295	
Model 2 0,275	 10,169	 −1,174	 −0,980	 0,579	

Tabel 4.4: De estimerede parametre til en model uden opdeling af låntagerne. Kilde: Egen fremstilling 

 

Fra vores resultater ses det, at Model 2 giver en forklaringsgrad på 57,9	%, som er væsentlig højere 

end forklaringsgraden for Model 1, som er 29,5	%. Derudover ses det, at i begge modeller så 

stemmer parametrenes fortegn overens med vores forventninger. Parametrene for de to funktioner 

ligger også tæt på hinanden, så det viser sig at have en stor betydning, at vi i Model 2 opløfter 

poolfaktoren i en ny modelparameter.  

I vores første estimation opdeler vi ikke efter låntagere. Det må dog forventes, at forskellige 

låntagergrupper har forskellig konverteringsadfærd. Derfor vil man sandsynligvis kunne opnå en 

bedre estimation, hvis man vælger at opdele efter nogle forskellige låntagergrupper. Vi vælger at se 

på to forskellige opdelinger; en hvor der opdeles i privat og erhverv, og en hvor der opdeles efter 

restgældsstørrelser. 

Modellerne for opdeling efter låntagergrupper er derfor henholdsvis: 

 | = 	�§�,� ∙ �(¨
��� �� ∙ �� ∙ 
� + �) ∙ ww + �©) (4.30) 

                                                           
111 Vores udregninger kan ses i bilag 13 
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 | = 	�§�,� ∙ �(�� ∙ �� ∙ 
�¥ª + �) ∙ ww + �©)¨
���  (4.31) 

Det ses, at vi finder den samlede estimerede konverteringsrate ved at vægte restgældandelene, §� 
for låntagergrupperne, �, med de estimerede konverteringsrater for hver låntagergruppe. 

Vi starter med en model, hvor vi opdeler efter privat og erhverv112. 

Vi får følgende resultater113: 

  «¬	 «	 «®	 «¯	 °®	
Model 1 

Privat −		 15,106	 −2,612	 0,515	 0,349	
Erhverv −	 14,498	 −2,364	 0,302	

Model 2 
Privat 0,354	 11,316	 −1,697	 −0,613	 0,634	

Erhverv 0,112 13,900 0,229 -2,215 

Tabel 4.5: De estimerede parametre til en model med opdeling i privat og erhverv. Kilde: Egen fremstilling 
 

Det ses igen, at Model 2 har en meget bedre forklaringsgrad end Model 1. Det bemærkes dog også 

at forklaringsgraden i denne estimation er højere end forklaringsgraden, da vi ikke opdelte efter 

låntagere. Overordnet så passer parametrene fortegn med vores forventninger. Dog stemmer �) ikke 

for gruppen Erhverv i Model 2 overens med vores forventninger, da den er positiv, hvor vi 

forventede at parameteren var negativ. I Model 2 ses det, at �� for gruppen Erhverv er højere end 

for gruppen Privat. Og dette giver også intuitivt mening, da man vil forvente at låntagergruppen 

Erhverv vil konvertere hurtigere end gruppen Privat, da de må forventes at have en mere rationel og 

professionel adfærd og dermed har mere indsigt og større interesse for at konvertere deres lån.  

Derudover ses det også, at �g er højere for privat end erhverv, hvilket også giver intuitivt mening, 

da effekten fra konverteringsgevinsten vil blive dæmpet mere, og dermed vil konverteringsraten for 

Privat være lavere end for Erhverv. 

Til sidst opstiller vi en model, hvor vi opdeler efter restgældsstørrelser. Vi har valgt at opdele efter 

størrelserne: 0 − 500.000; 500.000 − 3.000.000 og over 3.000.000. 
                                                           
112 I CK92-dataserien benævnes denne gruppe som ”Andet”. Vi vælger dog at benævne den med ”Erhverv”. 
113 Vores udregninger kan ses i bilag 14 
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Vi får følgende resultater114: 

  «¬	 «	 «®	 «¯	 °®	
Model 1 0 − 500.000	 - 	 26,140	 −0,703	 −0,689	 0,353	500.000		 − 	3.000.000	 −	 16,571	 −2,950	 0,739	�f��	3.000.000	 - 	 14,368	 −2,508	 0,389	
Model 2 0 − 500.000	 1,956	 5,050	 −3,811	 0,830	 0,680	500.000		 − 	3.000.000	 0,198	 9,648	 −0,954	 −1,177	�f��	3.000.000	 0,044	 20,617	 −3,588	 0,305	

Tabel 4.6: De estimerede parametre til en model med opdeling i restgældsgrupper. Kilde: Egen fremstilling 

 

Efter opdeling efter restgældsstørrelser får vi en endnu bedre estimation. Vi får en forklaringsgrad 

for Model 2 på 68	% . Overordnet ses det, at alle parametrene stemmer overens med vores 

forventninger til deres fortegn. I Model 2 er ��-parametrene stigende med restgældsstørrelserne. 

Dermed vil konverteringsraten være større for den største restgældsgruppe, hvis 

konverteringsgevinsten holdes fast. Ved større lån har man en større gevinst ved at konvertere, og 

dermed vil man forvente, at flere i den største restgældsgruppe vil konvertere. �g-parametrene er 

faldende med restgældsstørrelser. Det vil sige, at for den mindste restgældsstørrelse vil effekten fra 

konverteringsgevinsten blive dæmpet mest, og dermed vil konverteringsraten bliver lavere, alt andet 

lige. Dette kan skyldes, at låntagere med små lån ikke er så opmærksomme eller interesseret i at 

konvertere.  

Ved brug af Excels Problemløser skal man selv sætte sine startgæt på parametrene. Dette har vist 

sig at have en stor betydning for estimationen. Og jo flere parametre, som skal estimeres, jo større 

betydning har startgættene for vores estimation. Vi har afprøvet med flere forskellige startgæt, hvor 

vi har valgt startgættene ud fra vores forventninger omkring deres fortegn og størrelser i forhold til 

hinanden.  

På baggrund af vores ovenstående resultater vælger vi at anvende Model 2, som er opdelt efter 

restgældsstørrelser til brug i vores senere prisfastsættelse. Dette skyldes, at forklaringsgraden for 

                                                           
114 Vores udregninger kan ses i bilag 15 
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denne model er højst, samt at parametrene opfylder vores forventninger til fortegn og indbyrdes 

størrelsesforhold.  

 

4.10 Analyser 

I de følgende afsnit vil vi analysere vores ovenstående resultater. Dette gøres ved forskellige 

analyser, hvor vi blandt andet undersøger, hvordan vores estimerede konverteringsrater er i forhold 

til de observerede konverteringsrater. Derudover undersøger vi også, hvordan vores forklarende 

variable afhænger af konverteringsraten. 

 

4.10.1 De estimerede konverteringsrater 

Vi kan også vurdere, hvor god vores model er til at estimere konverteringsraterne ved at plotte de 

observerede konverteringsrater over for vores estimerede konverteringsrater. Dette kan ses i 

nedenstående figur 4.3. I denne figur burde observationerne ligge på en ret 45-graders linje115 for en 

perfekt estimation, da de estimerede konverteringsrater så vil være lig de observerede 

konverteringsrater. 

 

Figur 4.3: De estimerede rater over for de observerede rater. Kilde: Egen fremstilling 

                                                           
115 Dette er markeret med en sort linje i figuren 
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Fra ovenstående figur ses det, at data ikke er fittet perfekt. Dog kan man godt ane en lineær 

sammenhæng mellem de observerede konverteringsrater og de estimerede konverteringsrater. 

Generelt ses det, at vores estimerede konverteringsrater ligger inden for samme interval som de 

observerede konverteringsrater, fra 0 % til 40 %.  Der er en tendens til, at vores model har estimeret 

konverteringsraterne for højt i forhold til de observerede konverteringsrater i intervallet fra 0 % til 

cirka 12 %. Herefter er der så en tendens til, at vores model har estimeret konverteringsraterne for 

lavt i forhold til de observerede i intervallet fra cirka 12 % til cirka 35 %.  Derudover ses det også, 

at for den samme observerede konverteringsrate er der flere forskellige estimerede 

konverteringsrater. For eksempel ses det, at for en observeret konverteringsrate på ca. 5% findes der 

estimerede konverteringsrater fra cirka 4 % til cirka 13 %116. Dette gør sig omvendt også gældende 

for den samme estimerede konverteringsrate med flere forskellige observerede 

konverteringsrater117. Det ses også, at vores konverteringsmodel har lidt svært ved at ramme 

konverteringsrater, som er 0. 

Ovenstående iagttagelser stemmer meget godt overens med, at vores forklaringsgrad på 68 % af 

modellen fra forrige afsnit ikke er højere. 

 

4.10.2 Estimerede konverteringsrater for to specifikke obligationer 

I ovenstående analyse så vi overordnet, hvordan vores estimerede konverteringsrater var i forhold til 

de observerede konverteringsrater. I nedenstående analyse vil vi undersøge, hvordan vores 

estimerede konverteringsrater for to specifikke obligationer er i forhold til obligationernes 

observerede konverteringsrater. Hermed kan vi vurdere om der er nogle afvigelser, som vores 

model ikke fanger, og som ikke kan ses i ovenstående analyse. 

Vi har udvalgt obligationerne: DK0009787368 – 3,5% NYK 01E A 2044 og DK0002011386 – 5% 

Nordea Ann 2035 fra vores datasæt. 

I figur 4.4 ses det, at vores konverteringsmodel estimerer de observerede konverteringsrater ganske 

fint for DK0009787368, da kurven for de estimerede konverteringsrater tilnærmelsesvis følger 

kurven for de observerede konverteringsrater. I figuren kan det ses, at vores estimerede 

                                                           
116 Dette er markeret med en rød linje i figuren 
117 Dette er markeret med en grøn linje i figuren 
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konverteringsrater er en anelse højere end de observerede konverteringsrater i perioden frem til d. 

01-10-2014. Herefter er de observerede konverteringsrater en anelse højere end de estimerede 

konverteringsrater. D. 01-07-2015 kommer de observerede konverteringsrater op på et niveau 

omkring 30 %. Dette kan vores konverteringsmodel ikke estimere, da de estimerede 

konverteringsrater fra cirka d. 01-04-2015 til d. 01-07-2015 er aftagende, mens de observerede 

konverteringsrater er stigende i denne periode. Igen ses det, at vores model har lidt svært ved at 

ramme konverteringsraterne på 0. 

Til trods for det lille fald til sidst i perioden i kurven for de estimerede konverteringsrater, estimerer 

modellen rimelig pænt de observerede konverteringsrater. Obligationen har en lav kuponrente og 

lukker først i 2044, og det ses, at der ikke har været mange konverteringer for obligationer. Dette er 

muligvis årsagen til, at vores model rammer denne obligation så godt, da der netop ikke har været 

store udsving.  

  

 

Figur 4.4: De observerede konverteringsrater overfor de estimerede konverteringsrater for obligationen med 

fondskode DK0009787368. Kilde: Egen fremstilling 

 

I figur 4.5 er de estimerede konverteringsrater og de observerede konverteringsrater plottet som 

funktion af tiden for obligationen DK0002011386. Det kan ses, at vores konverteringsrater generelt 

er estimeret en anelse for lavt i forhold til de observerede konverteringsrater for denne obligation. 
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Dog i en lille del af perioden er konverteringsraterne estimeret en anelse for højt. De estimerede 

konverteringsrater følger dog tilnærmelsesvis tendensen for de observerede konverteringsrater, hvor 

de er faldende i begyndelsen af perioden og stigende i sidste del af perioden.  Dog fanger vores 

konverteringsmodel ikke hoppene i de observerede konverteringsrater så godt. Fra terminen d. 01-

07-2012 til terminen d. 01-10-2012 sker der en stigning i de observerede konverteringsrater, fra 

omkring 10% til ca. 23%. Denne stigning fanges ikke af vores konverteringsmodel, da det ses, at de 

estimerede konverteringsrater falder fra omkring 16% til omkring 12% i samme periode.  

 

 

Figur 4.5: De observerede konverteringsrater overfor de estimerede konverteringsrater for obligationen 

DK0002011386. Kilde: Egen fremstilling 

 

For obligationen DK0002011386 ses generelt større afvigelser end for obligationen 

DK0009787368. Dette kan skyldes, at for DK0002011386 er der flere hop i kurven for de 

observerede konverteringsrater, hvorimod kurven er mere jævn for fondskoden DK0009787368 og 

dermed kan være nemmere at estimere, da det  kan være svært for modellen at opfange store 

udsving i de enkelte obligationer, da der netop estimeres samlede parametre for 

konverteringsmodellen, som er gældende for alle obligationer.    
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4.10.3 Konverteringsratens afhængighed af de forklarende variable 

I de tre efterfølgende figurer vises konverteringsraternes afhængighed af de tre forklarende variable: 

den relativ restløbetid, konverteringsgevinsten og poolfaktoren.  

Vi viser dette ved at beregne konverteringsraten, hvor to af variablene holdes fast og den tredje 

variabel ændres inden for et interval, der giver mening i forhold til den enkelte variabel. Vi har 

antaget, at konverteringsgevinsten og poolfaktoren er ens for alle tre restgældsgrupper. Vi anvender 

vores konverteringsfunktion fra afsnit 4.9 til disse beregninger.  

De tre forklarende variable og andelene i de tre restgældsgrupper er fastsat ud fra et gennemsnit af 

vores estimation fra afsnit 4.9. Her har vi sat konverteringsgevinsten til 7,57%, den relativ 

restløbetid til 80,57% og poolfaktoren til 22,36%. Fordelingen af de tre restgældsgrupper er 13,51% 

for den mindste restgældsgruppe, 68,09% for den mellemste restgældsgruppe og 18,40% for den 

største restgældsgruppe. 

I figur 4.6 ses konverteringsratens afhængighed af konverteringsgevinsten, alt andet lige. Vi har 

beregnet konverteringsraten for en konverteringsgevinst i intervallet fra -30% til 100%, da 

konverteringsgevinsten kan antage negative værdier, hvis nutidsværdien af det nye lån er højere end 

nutidsværdien af det eksisterende lån. Konverteringsgevinsten kan godt antage negative værdier, 

hvilket vil sige, at der ikke er en gevinst, men derimod et tab ved at konvertere.  

 

Figur 4.6: Konverteringsratens afhængighed af konverteringsgevinsten. Kilde: Egen fremstilling 
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I figuren kan det ses, at konverteringsraten afhænger positivt af konverteringsgevinsten. Dette var 

også at forvente, da låntagere er mere villige til at konvertere jo højere en gevinst, som de kan få 

ved at konvertere, alt andet lige. Det kan ses, at der er konvertering ved negative 

konverteringsgevinster. Dette kan skyldes, at låntagerne skal angive 2 måneder før termin, om de 

ønsker at konvertere til næste termin. Hvis renten er stigende i tiden op til termin, så vil gevinsten 

være mindre, end ved tiden hvor beslutningen tages og kan føre til en negativ konverteringsgevinst. 

Omvendt kan det ses, at ved meget høje konverteringsgevinster, op til 100%, er der stadig låntagere 

som ikke ønsker at konvertere. Dette skyldes låntagernes irrationelle adfærd, hvor nogle låntagere 

måske vil undgå besværet med at konvertere, eller nogle låntagere muligvis ikke kender til 

konverteringsmuligheden. 

I figur 4.7 ses sammenhængen mellem konverteringsraten og den relative restløbetid. Den relative 

restløbetid er inden for et interval på 0 % -100 %, da den relative restløbetid ikke kan antage 

negative værdier. 

 

  

Figur 4.7: Konverteringsratens afhængighed af den relative restløbetid. Kilde: Egen fremstilling 

 

Det ses, at der er en negativ sammenhæng mellem konverteringsraten og den relative restløbetid. 

Ved en høj relativ restløbetid er konverteringsraten lav, alt andet lige, og omvendt. Dette var også 
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forventet, da jo kortere tid der er til udløb af obligationen, jo mere villige er folk til at konvertere, 

og omvendt jo længere tid der er til udløb, jo større sandsynlighed er der for, at der opstår et mere 

fordelagtigt tidspunkt at konvertere på.  

I figur 4.8 er konverteringsratens afhængighed af poolfaktoren illustreret. Poolfaktoren er ligeledes 

inden for et interval på 0% - 100%, da der heller ikke kan forekomme negative værdier af 

poolfaktoren. 

 

Figur 48: Konverteringsratens afhængighed af poolfaktoren. Kilde: Egen fremstilling 

 

I figuren kan det ses, at der er en positiv sammenhæng mellem poolfaktoren og konverteringsraten. 

En høj poolfaktor, vil alt andet lige, føre til en høj konverteringsrate. Det måtte også forventes, da 

en høj poolfaktor angiver, at den hidtidige konverteringsaktivitet ikke har været stor. Hvorimod en 

lav poolfaktor angiver, at obligationsserien har haft mange tidligere konverteringer. Kurven burde 

derfor også have gået gennem (0,0), da konverteringsraten vil være 0%, hvis poolfaktoren er 0%. 

En poolfaktor på 0 % angiver netop, at den tilbageværende restgæld er 0, og dette betyder at 

obligationen er udløbet eller udkonverteret, og dermed vil konverteringsraten også være 0 %. Dog 

har vi fastsat vores restgældsandele til faste værdier, og dette er årsagen til, at vores kurve ikke går 

gennem (0,0). 
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4.11 Delkonklusion 

Vi har i dette kapitel anvendt gevinstkravsmodellen til at opstille en konverteringsmodel, som 

bestemmer konverteringsraten. Konverteringsmodellen er blevet opstillet ved hjælp de forklarende 

variable: konverteringsgevinsten, poolfaktoren og den relative restløbetid. 

Vi har opstillet flere forskellige konverteringsmodeller for at vurdere hvilken en, som gav det 

bedste resultat. Vi har prøvet med to forskellige sammenhænge mellem de forklarende variable, og 

derudover har vi opdelt konverteringsmodellerne efter låntagergrupper. Modellen, som har givet det 

bedste resultat, havde sammenhængen, hvor poolfaktoren var opløftet i en parameter, samt var 

opdelt efter restgældsstørrelser. Vi har fået en forklaringsgrad på 68 %, og derudover har modellen 

de parametre, som har været forventet i forhold til fortegn og interne størrelsesforhold. Dog hare 

forskellige analyser vist, at modellen ikke kan ramme store udsving i konverteringsraterne, samt at 

den har svært ved at ramme konverteringsrater på 0. Vi har også analyseret konverteringsratens 

afhængighed af de forklarende variable. Det er vist her, at modellen rammer de forventede 

sammenhænge. Ud fra ovenstående resultater og analyser har vi vurderet estimationen af modellen 

til at være acceptabel. 

Vi anvender vores estimerede konverteringsmodel til prisfastsættelsesmodellen i næste kapitel. 
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5. Prisfastsættelsesmodel 
 

I de foregående afsnit har vi opstillet en rentestrukturmodel, som viser udviklingen i de fremtidige 

korte renter, samt en konverteringsmodel, som beskriver konverteringsraten. Dermed kan vi ved 

anvendelse af disse modeller nu prisfastsætte de konverterbare obligationer. Først anvendes vores 

konverteringsmodel til at bestemme de fremtidige konverteringsrater, og derefter anvendes disse 

konverteringsrater til at bestemme de fremtidige betalingsrækker, som diskonteres med de korte 

renter, som blev bestemt i rentestrukturmodellen. Hermed bestemmes priserne på de konverterbare 

obligationer. Herefter korrigerer vi for, at en kurs under 100 ikke vil medføre konverteringer. Til 

sidst beskrives og bestemmes OAS. 

 

5.1 Bestemmelse af de fremtidige konverteringsrater 

I forrige afsnit estimerede vi en konverteringsmodel ud fra historisk data. De fremtidige 

konverteringsrater bestemmes ud fra denne konverteringsmodel med de bestemte modelparametre 

fra afsnit 4.9: 

 |�,�,; = ��,� ∙ �� ∙ 
�¥ª,± + �,�© ∙ ww + ��,� (5.1) 
Det ses, at konverteringsraten afhænger af konverteringsgevinsten, poolfaktoren og den relative 

restløbetid. Da vi skal bestemme de fremtidige konverteringsrater for hver knude og for hver 

låntagergruppe, skal vi dermed også bestemme de fremtidige værdier af de tre variable for hver 

knude og for låntagergruppe. Udregningen af de fremtidige værdier af de tre variable beskrives i de 

følgende afsnit. Hver variabel bestemmes forlæns i træet. 

 

5.1.1 Relativ restløbetid 

Den relative restløbetid bestemmes på samme måde som til estimationen af konverteringsmodellen. 

Den bestemmes ud fra følgende ligning: 
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 ww =	 w�7��ø]����B�%���	�ø]���� (5.2) 
Som det ses, så afhænger den relativ restløbetid kun af tiden og er dermed uafhængig af tilstand og 

låntagergruppe. 

 

5.1.2 Konverteringsgevinst 

Konverteringsgevinsten udregnes ligeledes på samme måde som til estimationen af 

konverteringsmodellen ud fra følgende ligning: 

 ��� = �����;.kå� −������	kå� ∙ (1 + h%@. )�����;.kå�  (5.3) 
Til udregning af nutidsværdien for det eksisterende lån anvendes refinansieringsrenten. 

Refinansieringsrenten udregnes dog ikke på samme måde som til estimationen af 

konverteringsmodellen. Dette skyldes, at til estimation af konverteringsmodellen kunne vi 

observere de historiske refinansieringsrenter, men da vi skal bestemme de fremtidige 

konverteringsgevinster, er refinansieringsrenterne ukendte. 

Vi finder derfor refinansieringsrenten ved at prisfastsætte en nulkuponobligation med samme 

restløbetid som vores konverterbare obligation. Denne nulkuponobligation vil hele tiden have 

samme restløbetid som vores konverterbare obligation, og dermed kan refinansieringsrenten til tid � 
og tilstand 7 findes som: 

 �8�,; = ��,;;Y�� + 75æ�� (5.4) 
��,;;Y��  er nulkuponrenten for tid �  og tilstand 7 , som findes ud fra prisfastsættelsen af 

nulkuponobligationen118. B5æ�� er et konstant refinansieringsspænd, som findes ud fra den sidste 

opsigelsestermin inden vores prisfastsættelse. 

                                                           
118 Se afsnit 3.3 for prisfastsættelse af nulkuponobligationer 
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Det konstante refinansieringsspænd findes som forskellen på den effektive rente på den 30-årige 

refinansieringsobligation, der vil anvendes til refinansiering på tidspunktet for prisfastsættelsen og 

nulkuponrenten for en 30-årige nulkuponobligation. 

De fremtidige konverteringsgevinster kan herefter bestemmes. Konverteringsgevinsten afhænger 

både af låntagergruppe, tid og tilstand. 

 

5.1.3 Poolfaktor 

Poolfaktoren er stiafhængig i modsætning til de to andre variable. Dette betyder, at poolfaktoren 

afhænger af den historiske udvikling i de korte renter. Hvis der er mange, som har konverteret i 

forrige periode, så vil der ikke være så mange, som konverterer i næste periode, da de mest 

konverteringsivrige allerede har konverteret. Dermed har det betydning, om man passerer en knude, 

som har en høj rente eller en lav rente, da dette vil påvirke konverteringsaktiviteten og dermed 

poolfaktoren. Poolfaktoren kan derfor ikke bestemmes præcist i et binomialtræ, og der vælges i 

stedet en tilnærmelse.  

Vi anvender de risikoneutrale sandsynligheder til denne tilnærmelse. Der anvendes egenskaben ved 

et rekombinerende binomialtræ, at stien gennem knude (�, 7)  må have passeret enten knude (� − 1, 7) eller knude (� − 1, 7 − 1). Hvis 7	 = 	0, må stien have passeret knude (� − 1, 7) og hvis 7 = �, må stien have passeret (� − 1, 7 − 1). Udregningen af poolfaktoren i hvert knudepunkt for 

hver låntagergruppe udregnes på følgende måde119: 

 


��,�,; =	
²³́
³µ 
��,���,; ∙ (1 − |�,���,;)J ∙ (
��,���,; ∙ A1 − |�,���,;D + 8h�	7 = 0(1 − J) ∙ 
��,���,;�� ∙ (1 − |�,���,;��) 8h�	7	 < 0	 < �
��,���,;�� ∙ (1 − |�,���,;��) 8h�	7 = �  (5.5) 

I hver knude er poolfaktoren og konverteringsraten for forrige periode kendt. Hvis 

konverteringsraten fra forrige periode er stor, betyder dette, at der er mange, som har konverteret, 

og dette medfører, at poolfaktoren reduceres. 

                                                           
119 Metoden er også anvendt i andre afhandlinger, fx Kenneth Petersen (CBS, 2008) 
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Poolfaktoren på tid 0 sættes til restgælden for den enkelte låntagergruppe delt med den maksimale 

restgæld for den enkelte obligation. 

Konverteringsraten bestemmes samtidigt med poolfaktoren ved hjælp af forlæns induktion af 

ovenstående procedure. Dermed kan alle de fremtidige konverteringsrater bestemmes. 

 

5.2 Prisfastsættelse 

Prisen på en konverterbar obligation findes ved at tilbagediskontere de fremtidige forventede 

cashflows ved brug af baglæns induktion. Prisfastsættelsesprocessen starter ved udløb af 

obligationen, hvor det anvendes, at prisen på obligationen er kendt. Herefter rykkes processen et 

tidsskridt tilbage i binomialtræet og bestemmer prisen i alle tilstande. Dette gentages for hvert 

tidspunkt indtil tid 0, hvor man finder den teoretiske (dirty) pris på den konverterbare obligation.  

Som tidligere beskrevet så er ydelsesbetalingerne på en konverterbar obligation ikke kendt, i 

modsætning til en inkonverterbar obligation, da prisen på den konverterbare obligation afhænger af 

konverteringsraten. Hvis vi definerer værdien af obligationen, hvor alle låntagere konverterer, 

konverteringsværdien, samt værdien af obligationen, hvis der ikke sker nogen konverteringer, hold-

on værdien, så kan prisen på den konverterbare obligation bestemmes på følgende måde120: 

 
�,�,; = |�,�,; ∙ t�,�,; + A1 − |�,�,;D ∙ ��,�,; (5.6) 
Hvor 
�,�,;  er prisen på den konverterbare obligation i knude (�, 7) for låntagergruppe � . |�,�,;  er 

konverteringsraten i knude (�, 7)  for låntagergruppe �  og dermed andelen af låntagerne som 

konverterer, mens (1 −	|�,�,;)  er andelen af låntagere, som ikke konverterer. t�,�,;  er 

konverteringsværdien, og ��,�,; er hold-on værdien 

Værdien af obligationen, hvis låntager konverterer, er udgiften for låntager ved konvertering, og 

den findes som den resterende restgæld, w�� samt ydelsesbetalingen ��. Værdien ved konvertering 

til tid � og tilstand s for låntagergruppe � benævnes t�,�,;: 
                                                           
120 Svend Jakobsen – Prepayment and the Valuation of Danish Mortgage-Backed Bonds, kapitel 7 
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 t�,�,; = w�� + �� (5.7) 
Konverteringsværdien er dog ikke afhængig af tilstand eller låntagergruppe, da restgælden og 

ydelsesbetaling bestemmes ud fra kuponrente og restløbetid på obligationen og med en antagelse 

om at restgælden på tid 0 er lig 100. 

Værdien af obligationen, hvis låntager ikke konverterer, findes ved at tilbagediskontere den 

fremtidige værdi af obligationen tillagt ydelsesbetalingen ��. Hold-on værdien til tid � og tilstand 7 
for låntagergruppe i benævnes ��,�,;: 
 ��,�,; = �� + (J ∙ 
�,�z�,;z� + (1 − J) ∙ 
�,�z�,;) ∙ (1 + N(� + ∆�; �, 7))�∆� (5.8) 
Det ses, at den fremtidige værdi af obligationen diskonteres med den korte rente for den 

pågældende knude. 

Herefter kan obligationsværdien til tid � og tilstand 7 for låntagergruppe i bestemmes som: 

 
�,�,; = |�,�,; ∙ t�,�,; + A1 − |�,�,;D ∙ ��,�,; 	⇔ (5.10) 
 
�,�,; =	|�,�,; ∙ (w�� + ��) + A1 − |�,�,;D ∙ (�� + AJ ∙ 
�,�z�,;z� + (1 − J) ∙ 
�,�z�,;D ∙ (1 + N(� + ∆�; �, 7))�∆� 

 (5.11) 
Ved udløb, tid R, vides det, at værdien af obligationen er lig ydelsesbetalingen �Y, da der ikke er 

nogen fremtidige betalinger: 

 
�,Y,; = �Y (5.12) 
Ved brug af baglæns induktion kan priserne på obligationerne for hver låntagergruppe på tid 0 

findes. Den samlede pris for obligationen findes ved at vægte priserne på obligationerne for hver 

låntagergruppe sammen: 

 
 =�§� ∙ 
�,g,g�
���  (5.13) 
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§� betegner restgældsandelen for låntagergruppe � på tid 0. 

Den fundne samlede pris er obligationens dirty price. En obligations dirty price er prisen på 

obligationen inklusiv de renter, som er tilfaldet siden sidste terminsdato. Obligationens clean price 

er dermed prisen eksklusiv de vedhængende renter. 

Obligationens clean price findes dermed som121: 

 
∗ = 
 − Ew�g ∙ w ∙ e����	����	7����	7��7��	���%��7���h360 F (5.14) 
 

 

5.3 Kurs 100 korrektion 

Låntagere af konverterbare obligationer har mulighed for at konvertere deres lån til kurs 100 eller at 

markedsindfri deres lån, dvs. at opkøbe obligationerne til markedskurs. Hvis kursen er under 100, 

vil låntagere vælge denne mulighed. 

Dette skal der tages højde for i prisfastsættelsen, da der kan komme positive konverteringsrater, 

selvom kursen er under 100. Hvis der ikke korrigeres for dette, vil dette medføre for høje udtræk, da 

prisfastsættelsesmodellen antager, at der vil ske konverteringer, selvom kursen er under 100, og 

dermed vil obligationsprisen blive mindre. 

I forrige afsnit beskrev vi, at værdien af obligationen bestemmes som: 

 
�,�,; = |�,�,; ∙ t�,�,; + A1 − |�,�,;D ∙ ��,�,; (5.15) 
Dette kan så omskrives til: 

 
�,�,; = ��,�,; − |�,�,; ∙ (��,�,; −t�,�,;) (5.16) 
Hvis vi antager, at låntagere kun konverterer, når hold-on værdien er større end 

konverteringsværdien, kan vi skrive ligning (5.16) som: 

                                                           
121 Michael Christensen - Obligationsinvestering, kapitel 2 
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�,�,; = ��,�,; − |�,�,; ∙ �e�(��,�,; −t�,�,;; 0) (5.17) 
Hermed tjekkes det, om hold-on værdien er større end konverteringsværdien, og låntagere dermed 

konverterer, og hvis dette ikke er tilfældet, sættes konverteringsraten til 0. 

Der er dog en ulempe ved at korrigere for kurs 100. Hvis hold-on værdien er mindre end 

konverteringsværdien, sættes konverteringsraten til 0. Dette har dog betydning for poolfaktoren, da 

denne netop afhænger af konverteringsraterne i de foregående periode, og dermed har det også 

betydning for konverteringsraterne. Dette kan vi dog ikke tage højde for i vores kurs 100 

korrektion, da vi allerede har anvendt disse i vores prisfastsættelse. 

 

5.4 OAS – Option Adjusted Spread 

I prisfastsættelsesmodellen finder vi den teoretiske modelpris for den konverterbare obligation. 

Denne teoretiske modelpris svarer dog sjældent til obligationens markedspris. Prisforskellen på den 

teoretiske modelpris og markedsprisen kan udtrykkes ved OAS122. OAS er dermed et tillæg til de 

korte renter i rentetræet, som sørger for, at modelprisen bliver lig markedsprisen. 

Diskonteringsfaktoren kan derfor skrives som: 

 �� = (1 + N(� + ∆�; �, 7) + �eB)�∆� (5.18) 
Dermed ses det at ved modelpriser, som er højere end markedspriserne, så fås et positivt OAS, 

mens ved modelpriser, som er lavere end markedspriserne, fås et negativt OAS. 

Man kan fortolke OAS, som den risikopræmie en investor vil kræve for at være villig til at investere 

i den konverterbare obligation, når der er korrigeret for konverteringsrisikoen. OAS kan dermed 

betragtes som et udtryk for om obligationen er overvurderet eller undervurderet123. Investorerne 

undervurderer obligationsværdi, hvis den har et positivt OAS, og omvendt overvurderes 

obligationen ved et negativt OAS124.  

                                                           
122 Optionsjusteret spread/Option Adjusted Spread 
123 Michael Christensen - Obligationsinvestering, kapitel 8 
124 Bjarne Jensen – Et par supplerende bemærkninger og OAS og konverterbare obligationer 
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Dog skal man være opmærksom på, at OAS er modelafhængigt, og da man både skal estimere en 

rentestrukturmodel og en konverteringsmodel, kan der være stor forskel på selve 

realkreditmodellen. Hvis modellen er fejlagtig eller nogle af data, som anvendes til at estimere 

modellen, er fejlagtige, så vil OAS også blive beregnet forkert, og så vil OAS bare være et nøgletal, 

som opsummerer alt det, som vi ikke forstår125.  

 

5.5 Data, implementering og resultater 

Prisfastsættelsen er implementeret i Excel ved brug af VBA. De fremtidige forklarende variable 

bestemmes ud fra ligningerne i de foregående afsnit, og der opstilles et træ med de fremtidige 

konverteringsrater for hver låntagergruppe. De fremtidige konverteringsrater anvendes sammen 

med rentetræet for de korte renter bestemt i Ho-Lee modellen til at bestemme prisen på den 

konverterbare obligation. Der opstilles et pristræ for hver låntagergruppe, hvorefter at prisen på tid 

0 for hver låntagergruppe vægtes sammen restgældsandelene for de enkelte låntagergrupper. 

Korrektionen for kurs 100 er implementeret i pristræerne. Efterfølgende findes clean price ved at 

fratrække de vedhængende renter fra den samlede modelpris. OAS bestemmes ved brug af Excels 

Problemløser, hvor vi minimerer forskellen mellem markedsprisen og vores estimerede modelpris 

ved at tillægge diskonteringsrenterne et spread. 

Vi har valgt at bestemme prisen på ti konverterbare obligationer. Vi har fem konverterbare 

obligationer, som er med i vores datasæt til estimation af konverteringsmodellen, og vi har fem 

obligationer, som ikke er med i datasættet. Vi har valgt konverterbare obligationer udstedt af 

forskellige realkreditinstitutter, med forskellige restløbetid og kuponrenter. Ovenstående 

udvælgelser er foretaget for at prisfastsætte konverterbare obligationer med forskellige 

karakteristika således at vi kan få det bedste billede af, hvor præcis vores realkreditmodel 

prisfastsætter. 

I nedenstående tabel 5.1 ses resultatet af vores prisfastsættelse for de konverterbare obligationer126. 

De fem første konverterbare obligationer er de obligationer, som er med i vores datasæt til 

estimation af konverteringsmodellen. De fem sidste konverterbare obligationer er obligationerne 

uden for datasættet. 
                                                           
125 Dahl, Hvidegaard og Jørgensen - Hvordan fordamper OAS 
126 Selve prisfastsættelsen kan ses i bilag 23 
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ISIN Navn 
Restløbetid 

(år) 
Kupon 

Markeds

pris 

Model

pris 

Afvigelse 

(%) 

OAS 

(bp) 

DK0009288441 3,5RDSDRO23S44 29,43 3,5% 101,6 101,52 -0,08% -2,57 

DK0009358830 4BRF111B 35 20,55 4% 103,9 104,00 0,10% 4,58 

DK0002015023 4Nordea 38 22,83 4% 105 104,36 -0,65% -26,04 

DK0009272874 5RD23D 38 22,83 5% 110,65 107,93 -2,72% -108,03 

DK0002023209 4NDASDRO41 26,64 4% 105 103,45 -1,55% -62,52 

DK0009749350 5NYK 03A.32 17,51 5% 109,5 104,60 -4,90% -374,46 

DK0009351314 6BRF111.32 17,51 6% 118,25 105,58 -12,67% -944,88 

DK0009787525 3,5NYKD A44 29,17 3,5% 101,5 100,80 -0,70% -34,52 

DK0009789497 3NYKE A44 29,68 3% 99,2 99,19 -0,01% -0,18 

DK0009377897 3BRF111E 44 29,68 3% 98,83 98,85 0,02% 0,47 

Tabel 5.1: Resultaterne fra prisfastsættelsen. Kilde: Egen fremstilling 

 

I pristabellen kan det ses, at obligationerne generelt er prisfastsat lavere end markedskursen. Dog er 

to af obligationerne, som ikke er med i vores datasæt, prisfastsat en smule højere end 

markedsprisen. Årsagen til, at vores modelpriser er lavere end markedsprisen kan skyldes, at vores 

korte renter bestemt i Ho-Lee modellen er negative. Vi ser på markedet i dag, at der er negative 

renter, men Ho-Lee modellen overdriver de negative renter. De korte negative renter medfører så, at 

vores fremtidige refinansieringsrenter også kan blive negative, og dette vil så medføre flere 

konverteringer og højere udtrækninger, som så i sidste ende, alt andet lige, vil medføre lavere 

priser. 

Yderligere kan det ses, at obligationerne med høj kuponrente, prisfastsættes mere upræcist end dem 

med lavere kuponrente. Dette kan skyldes, at jo højere kuponrenten er, jo højere vil de ordinære 

ydelser være. Dette giver større usikkerhed i prisfastsættelsen, da en upræcis konverteringsrate vil 

give en større afvigelse i betalingsrækken. 
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Hvis man sammenligner obligationerne med en kupon på 4 %, så kan det ses, at hvis restløbetiden 

er høj, så er afvigelsen mellem modelpris og markedspris på obligationen højere, end hvis 

obligationen har en lavere restløbetid. Dette kan skyldes, at jo længere restløbetid, jo flere estimater 

af konverteringsraten anvendes, og dette giver større usikkerhed i prisfastsættelsen. Dog ses det 

generelt ellers, at obligationer med en lang restløbetid prisfastsættes rimelig præcist. Dette hænger 

sammen med, at obligationer med en lang restløbetid også har en lav kuponrente, og derfor 

prisfastsættes de netop mere præcist end obligationerne med en høj kuponrente, som lige beskrevet. 

Generelt prisfastsættes obligationerne, der er med i datasættet mere præcist, end dem der ikke er 

med i vores datasæt. Dette giver god mening, da obligationer, som er med i datasættet, netop har 

været med til at estimere konverteringsmodellen og parametrene er dermed bestemt blandt andet på 

grund af disse. Derfor er der også større usikkerhed i prisfastsættelsen for obligationerne, som ikke 

er med i datasættet. 

Det ses, at der er god sammenhæng mellem afvigelserne på priserne og vores OAS. Dette stemmer 

overens med vores fortolkning om OAS som et tillæg til renterne for at få modelpriserne og 

markedspriserne til at matche. Derudover stemmer det også overens, at modelpriser, som er 

prisfastsat under markedspriserne, har et negativt OAS, mens OAS er positivt for de enkelte 

modelpriser, som er prisfastsat over markedsprisen. Det ses, at den obligation, som er prisfastsat 

dårligst, har et OAS på over 900 basispoint og den procentuelle afvigelse er over 12. Vores model 

har svært ved at ramme obligationer med en meget høj markedspris. 

 

5.6 Delkonklusion 

Vi har i dette kapitel opstillet en prisfastsættelsesmodel for konverterbare obligationer ved at 

anvende den bestemte rentestruktur fra kapitel 3 og den estimerede konverteringsmodel fra kapitel 

4. Konverteringsmodellen anvendes til at bestemme de fremtidige konverteringsrater og hermed de 

fremtidige betalingsrækker. Rentestrukturen anvendes til at tilbagediskontere obligationens 

fremtidige betalingsrækker. 

I resultatet af prisfastsættelsen kan det ses, at vores model prisfastsætter de konverterbare 

obligationer for lavt i forhold til markedspriserne. Derudover har modellen svært ved at 

prisfastsætte obligationer, som har en høj kuponrente. Obligationer med en kuponrente på 5 % og 
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6 % har en afvigelse fra markedsprisen på 3 % til 13 %. Obligationer med en kuponrente på 3 %, 

3,5% og 4% prisfastsættes meget pænt, hvor der kun er afvigelser på +/- 2% fra markedsprisen. Det 

ses, at vores beregnede OAS følger sammenhængen med afvigelserne fra markedsprisen, hvor en 

høj afvigelse giver et højt OAS. Derudover ses det, at når modelprisen er lavere end markedsprisen, 

så fås et negativt OAS. 
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6. Konklusion 

 

Formålet med denne kandidatafhandling har været at opstille en realkreditmodel, som kan 

prisfastsætte fastforrentede konverterbare obligationer ud fra markedsdata. Til dette formål 

kombineres en rentestrukturmodel og en konverteringsmodel. Vi vil vurdere, hvordan de to 

modeller er blevet bestemt og resultaterne heraf. Bagefter vil vi vurdere, hvordan modellerne er 

blevet anvendt til at opstille en prisfastsættelsesmodel, og hvor god prisfastsættelsen af de 

konverterbare obligationer har været. 

Som rentestrukturmodel har vi anvendt Ho-Lee modellen til at bestemme den mulige udvikling af 

rentestrukturen. Ho-Lee modellen kalibreres til den gældende nulkuponrentestruktur og den 

tilhørende volatilitetsstruktur, hvor modellen antager en konstant volatilitetsstruktur. 

Nulkuponrentestrukturen er estimeret ud fra tre forskellige instrumenter, som beskriver hver sin 

ende af nulkuponrentestrukturen. Vi har anvendt renter på deposits, renter på forward rate 

agreements og renter på renteswaps. Resultatet af estimationen har vist, at nulkuponrentestrukturen 

er stigende med løbetiden op til en løbetid på 25 år og herefter aftagende med løbetiden. 

Volatilitetsstrukturen er bestemt ud fra swaptionsvolatiliteter, hvor vi har fået en aftagende 

volatilitetsstruktur, som har et nogenlunde konstant niveau fra en løbetid på 10 år og så frem til 30 

år. Ho-Lee modellen er estimeret ved brug af den fundne nulkuponrentestruktur og 

volatilitetsstruktur som input, og modellen er bestemt ved brug af forward-algoritmen, som har gjort 

det mindre beregningstungt at bestemme de korte renter. Rentetræet indeholder negative renter, 

både som en følge af Ho-Lee modellens opbygning og som følge af den gældende 

nulkuponrentestruktur. Det har dog ikke været en ulempe, da vi netop har skulle anvende negative 

renter som input. Dog overdriver Ho-Lee modellen, hvor negative renterne kan blive, da vi får 

renter helt ned på -55 % i den sidste periode. Den konstante volatilitetsantagelse i modellen gør, at 

vi får parallelle rentestrukturer. Det har dog været en stor fordel, at modellen har været relativ 

simpel at implementere.  

Herefter har vi opstillet en konverteringsmodel, som beskriver låntagernes konverteringsadfærd, da 

de ikke har en rationel adfærd. Vi har anvendt en gevinstkravsmodel, som beskriver 

konverteringsraten som en funktion af en række forklarende variable. Vi har anvendt 

konverteringsgevinsten, den relative restløbetid og poolfaktoren som forklarende variable. 
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Konverteringsmodellen er estimeret ud fra de historiske konverteringsrater og på baggrund af 

debitorfordelingerne, da det forventes, at en opdeling af låntagerne i mere homogene 

låntagergrupper vil give en mere præcis estimation af konverteringsraten. 

Vi har opstillet flere forskellige konverteringsmodeller, hvor der har været forskellig sammenhæng 

mellem de forklarende variable samt opdelinger af låntagerne i forskellige homogene grupper for at 

vurdere hvilke sammenhænge og opdelinger, som giver den bedste estimation af 

konverteringsraten. Der er anvendt en mikstur-estimation, når låntagerne er opdelt i grupper, da der 

ikke findes konverteringsrater på låntagergruppeniveau. I mikstur-modellen er konverteringsraten 

for hver låntagergruppe estimeret og herefter vægtes med låntagergruppernes restgældsandele. 

Resultatet af estimationen har vist, at når poolfaktoren ganges på konverteringsgevinsten og 

samtidig opløftes i en parameter, så opnås en bedre estimation end når poolfaktoren kun ganges på 

konverteringsgevinsten. Modellen med denne sammenhæng og en opdeling af låntagerne i 

restgældsgrupper har givet den bedste model med en forklaringsgrad på 68 %. Derudover har 

parametrene stemt overens med vores forventninger til dem, både med hensyn til fortegn og internt 

størrelsesforhold, og denne model er dermed blevet valgt. Gennem forskellige analyser er det blevet 

vist, at vores konverteringsmodel fanger de overordnede sammenhænge, men at den har svært ved 

at ramme store udsving i konverteringsraterne samt konverteringsrater på 0. Dog på trods af dette 

har vi vurderet konverteringsmodellen til at være acceptabel. 

Vi har anvendt den bestemte rentestruktur og den estimerede konverteringsmodel til at opstille en 

prisfastsættelsesmodel, som kan prisfastsætte konverterbare obligationer. Vi har anvendt den 

estimerede konverteringsmodel til at bestemme de fremtidige konverteringsrater, hvor hver 

forklarende variabel er blevet bestemt i hver knude i binomialtræet. De fremtidige 

refinansieringsrenter, som er anvendt til at bestemme de fremtidige konverteringsgevinster, er 

udregnet ved at lægge et konstant spænd til nulkuponrenterne. Poolfaktoren er i modsætning til 

konverteringsgevinsten og den relative restløbetid stiafhængig, og dette giver problemer, da vi 

anvender et rekombinerende binomialtræ. Vi har derfor anvendt en tilnærmelse af poolfaktoren ved 

at beregne den på baggrund af de risikoneutrale sandsynligheder samt poolfaktoren og 

konverteringsraten fra forrige periode. Dermed er konverteringsraten også bestemt simultant med 

poolfaktoren. 
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Konverteringsraterne er brugt til at bestemme de fremtidige betalingsrækker, da den konverterbare 

obligation kan deles op i en konverteringsværdi og en hold-on værdi. De fremtidige betalingsrækker 

er derefter tilbagediskonteret med den bestemte rentestruktur. 

Da vi har anvendt en konverteringsmodel, som er opdelt efter låntagergrupper, er der bestemt et 

pristræ for hver låntagergruppe, hvorefter prisen for hver låntagergruppe er vægtet sammen i 

forhold til låntagergruppernes restgældsandel, og dermed har vi fundet en samlet pris for den 

konverterbare obligation. Vores prisfastsættelsesmodel tager også højde for, at låntagerne ikke 

konverterer, hvis kursen er under 100. 

Vi har prisfastsat 10 udvalgte konverterbare obligationer. Vi har udvalgt obligationer således, at de 

har forskellige kuponrenter, forskellig restløbetid samt udstedt af forskellige realkreditinstitutter. 

Derudover har vi udvalgt nogle obligationer, som har været med i datasættet til estimation af 

konverteringsmodellen samt obligationer, som ikke har været med i datasættet. Resultatet af 

prisfastsættelsen har vist, at vores model har svært ved at prisfastsætte obligationer med en høj 

kuponrente, samt at prisfastsættelsen er mere upræcis for en længere restløbetid end en kortere 

restløbetid for obligationer med samme kuponrente. Vores model har dog prisfastsat obligationer 

med en lav kuponrente meget godt, da de kun har haft en afvigelse på +/- 2 % fra markedsprisen. 

Derudover har vores model prisfastsat de fleste obligationer under markedsprisen. 

Vi kan hermed konkludere, at det har været muligt at opstille en prisfastsættelsesmodel, som kan 

prisfastsætte konverterbare obligationer ud fra markedsdata. Dog har modellen nogle 

begrænsninger, da prisfastsættelsen af nogle obligationer afviger meget fra markedsprisen. 

Modellen kan dermed videreudvikles, så prisfastsættelsen bliver mere præcis. 
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Bilag 

 

Alle vores udregninger i afhandlingen lægges som bilag, og da vi har foretaget beregningerne i 

Excel, lægges bilagene på USB-stik, så der er mulighed for at se vores formler og koder, som vi har 

anvendt til udregningerne. Vi opdeler bilagene efter de forskellige kapitler og beskriver nedenfor 

indholdet i de forskellige bilag. Excel-arkene navngives således, at der er overensstemmelse med 

nedenstående oversigt og indholdet på USB-stikket. 

 

Kapitel 3 

Bilag 1 - Nulkuponrentestruktur: 

- Input: Vores udtrukne data fra Nordea Analytics 

- Nulkuponrenter: Vores beregninger af de forskellige dele af nulkuponrentestrukturen 

- Nulkuponrentestrukturen: Udregning af nulkuponrentestrukturen 

Bilag 2 – Volatilitetsstruktur: 

- Input: Vores udtrukne data fra Bloomberg 

- Swaptionsvolatilitet: Udregning af hele volatilitetsstrukturen 

Bilag 3 – Ho-Lee rentestrukturmodel: 

- Rentestrukturmodel: Udregning af vores rentetræ (ved anvendelse af Problemløser) 

 

Kapitel 4 

Bilag 4 – Omkostninger: 

- Realkreditinstitut-data: Data på omkostninger fra prisblade 

- CK92-data: Data fra CK92-serien for vores obligationer 

- Omkostningsprocenter: Udregning af omkostningsprocenterne 
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Bilag 5.1 – Obligationsdata: 

- Ostam-data: Data på vores udvalgte obligationer 

- CK92-data: Data fra CK92-serien på vores obligationer 

- CK95-data: Data fra CK95-serien på vores obligationer 

Bilag 5.2 – Privat-erhverv andele: 

- Indeholder udregningerne til restgældsandelene for de låntagergrupperne privat og erhverv 

Bilag 5.3 – Restgældsgrupper andele: 

- Indeholder udregningerne til restgældsandelene for de restgældslåntagergrupperne 

Bilag 5 – Relativ restløbetid: 

- Data: Ostam-data på vores obligationer 

- Resterende løbetid: Hjælpefane med udregninger af den resterende løbetid 

- Relativ restløbetid: Udregning af den relative restløbetid 

Bilag 6 – Poolfaktor – samlet: 

- Data: Poolfaktor-data fra Nykredit 

- Poolfaktor: Udregning af poolfaktoren 

Bilag 7 – Poolfaktor – privat-erhverv: 

- Data: Poolfaktor-data fra Nykredit 

- Poolfaktor A og Poolfaktor B: Udregning af poolfaktoren for de to grupper  

Bilag 8 – Poolfaktor – restgæld: 

- Data: Poolfaktor-data fra Nykredit 

- Poolfaktor 1, Poolfaktor 2, Poolfaktor 3: Udregning af poolfaktoren for de tre grupper  

Bilag 9 – Refinansieringsrente: 

- Data: OSTAM-data for hele markedet i vores periode 

- De resterende faner: Udregning af refinansieringsrenten for hver termin i vores periode 



101 

 

Bilag 10 – Konverteringsgevinst – samlet: 

- Data: OSTAM-data for vores obligationer 

- Refi-renter: Vores refinansieringsrenter 

- Konverteringsgevinst: Vores konverteringsgevinst (udregning i VBA) 

Bilag 11 – Konverteringsgevinst – privat-erhverv: 

- Data: OSTAM-data for vores obligationer 

- Refi-renter: Vores refinansieringsrenter 

- Konverteringsgevinst A og Konverteringgevinst B: Vores konverteringsgevinster for de to 

grupper (udregning i VBA) 

Bilag 12 – Konverteringsgevinst – restgæld: 

- Data: OSTAM-data for vores obligationer 

- Refi-renter: Vores refinansieringsrenter 

- Konverteringsgevinst 1, Konverteringgevinst 2 og Konverteringsgevinst 3: Vores 

konverteringsgevinster for de tre grupper (udregning i VBA) 

Bilag 13 – Estimation – samlet: 

- Estimation: Udregning af estimationen (ved anvendelse af Problemløser) 

Bilag 14 – Estimation – privat-erhverv: 

- Estimation: Udregning af estimationen (ved anvendelse af Problemløser) 

Bilag 15 – Estimation – restgæld: 

- Estimation: Udregning af estimationen (ved anvendelse af Problemløser) 

Bilag 16 – Variable – samlet: 

- Resultaterne fra udregninger af de forklarende variable 

- Variable: Sortering af de forklarende variable 
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Bilag 17 – Variable – privat-erhverv: 

- Resultaterne fra udregninger af de forklarende variable 

- Variable: Sortering af de forklarende variable 

Bilag 18 – Variable – restgæld: 

- Resultaterne fra udregninger af de forklarende variable 

- Variable: Sortering af de forklarende variable 

Bilag 19 – Renteniveau: 

- Graf af sammenhængen mellem konverteringsraterne og renteniveauet 

Bilag 20 – Estimerede rater og observerede rater: 

- Figur af de estimerede og observerede konverteringsrater 

Bilag 21 – To obligationers rater: 

- Figurer af to obligationers estimerede og observerede konverteringsrater 

Bilag 22 – Ratens afhængighed: 

- Figurer af konverteringsratens afhængighed af de forskellige variable 

 

Kapitel 5 

Bilag 23 – Prisfastsættelsesmodel: 

- Selve prisfastsættelsesmodellen. En del af den er implementeret i VBA, mens resten er 

udregnet i Excel (man kører en obligation ad gangen ved at indsætte inputdata fra bilag 24 

på obligationen i de markede felter) 
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Bilag 24 – Priser: 

- Input: Inputdata på de forskellige obligationer, som skal sættes ind i 

prisfastsættelsesmodellen 

- Priserne på vores ti konverterbare obligationer, som er fundet ud fra 

prisfastsættelsesmodellen (Bilag 23) 


