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Executive summary 
This thesis investigates deviations from the Covered Interest Parity relation. It seeks to provide 

evidence of a deviation from the relation since the onset of the financial crisis in 2007 up until end 

of 2013 covering also deviations during the sovereign wealth crisis of 2011/2012. 

The thesis explains the theory of the covered interest parity relation and provides evidence of 

deviations concerning three major currency pairs being Euro-US dollar, US dollar-Yen and Euro-

Yen. The thesis seeks to explain the deviation through a description of the events leading up to and 

surrounding the financial crisis with focus being on counterparty- and liquidity risk. 

 

Deviations from the covered interest parity concerning Euro-US dollar will be investigated through 

the development of an econometric model. The intent is to construct the strongest possible model 

hence the selected model will seek to explain the first difference of the deviation from the covered 

interest parity relation. Because the original model that sought to explain the deviation from the 

covered interest parity relation suffered from autocorrelation, and hence did not hold with regard to 

the assumptions of time series models, the thesis will be based on the second model. 

It is shown that significant variables in explaining the deviation are the TED Spread, Libor-OIS 

spreads and the US CDS premiums. This leads to the conclusion that the deviation is based on 

counterparty risk as well as liquidity risk.  

Further study using graphical analysis of the deviation in relation to the opening of USD swap lines 

by Fed suggests that the swap lines helped bring down the deviation to some extent. However, 

during fall 2008 in the midst of the crisis, the swap lines did not seem to influence the deviation. 

 

Combining the results of the model with graphical analysis and knowledge of the events during the 

crisis leads to the conclusion that the deviation seems to be triggered by counterparty risk that 

should later turn into liquidity risk.  

 

The model indicates that counterparty risk in Europe is part of the problem which corresponds with 

earlier research. However, the variable that specifically should express this, European CDS 

premiums, is not significant. This result to a certain extent seems counterintuitive and suggests that 

the data may have suffered deterioration during the process of creating the final dataset. Hence, the 

findings in this thesis should be interpreted with caution.  
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Indledning 

Den dækkede renteparitet (CIP, covered interest parity) er en af de mest anvendte indikatorer på 

finansiel globalisering. Når pariteten holder er sikrede afkast på identiske aktiver ens uanset hvilken 

valuta de er denomineret i. Pariteten sikrer, at der er lighed mellem rente-, spot- og 

forwardmarkederne.  

Pariteten er en vigtig indikator og anvendes i makroøkonomiske modeller hvor den indikerer 

antagelsen om perfekt mobilitet på kapitalmarkederne. 

Den dækkede renteparitet blev for alvor populariseret i John Maynard Keynes’ Tract on Monetary 

Reform (1923) og er sidenhen studeret dybdegående. Flere undersøgelser har undersøgt årsagen til 

afvigelser fra pariteten. 

I takt med internationaliseringen af kapitalmarkederne og stigende anvendelse af elektronik samt 

øget volumen på de finansielle markeder har afvigelser fra den dækkede renteparitet været 

sjældnere end tidligere. Dette også som følge af øget international samhandel og færre 

kapitalrestriktioner. 

I årene op til Lehman Brothers’ konkurs var der generelt små afvigelser fra den dækkede 

renteparitet. Under finanskrisen og i perioden omkring sovereign wealth krisen har der dog været 

observeret store afvigelser.  

Den dækkede renteparitet er en nularbitragebetingelse og afvigelser herfra bør i teorien præsentere 

en arbitragemulighed. Når denne normalt vil blive udnyttet hurtigt af markedet giver det anledning 

til undren når store afvigelser er set over en længerevarende periode. Derfor ønskes disse afvigelser 

nærmere undersøgt med henblik på at forklare hvad der kan skylde afvigelsen. 

Problemsøgning 

I årene op til finanskrisen har den dækkede renteparitet generelt holdt når der ses på data fra nyere 

tid. Pariteten sikrer at der ikke er arbitragemuligheder mellem spot-, rente- og forwardmarkedet. 

Afvigelser fra pariteten har typisk kun været tilgængelige i kort tid, da disse er handlet væk af 

arbitragehandlere. I perioden fra finanskrisen og efterfølgende over sovereign wealth krisen ses 

store afvigelser fra pariteten. Disse afvigelser er markante og tilgængelige over en længere periode. 

For at forstå afvigelserne må det undersøges hvad der skaber disse. Dette vil give indblik i hvorvidt 

de internationale arbitragehandler reelt bryder sammen og hvad der i givet fald forårsager disse 

sammenbrud. 
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Problemformulering 

På baggrund af problemsøgningen vil afgangsprojektet behandle nedenstående problemformulering 

for at give en bedre forståelse for afvigelsen af nularbitragebetingelsen og en forklaring på 

årsagerne hertil. Dette kan være med til at belyse hvorvidt der har været et sammenbrud i 

international arbitragehandel under den givne periode. 

 

Den dækkede renteparitet har generelt holdt historisk. Under finanskrisen har der dog været 

afvigelser hvilket teoretisk bør medføre arbitragemuligheder. Kan afvigelserne fra den 

dækkede renteparitet forklares og i givet fald hvordan? 

 

For at kunne besvare disse spørgsmål anvendes nedenstående undersøgelsesspørgsmål: 

 Hvad er den dækkede renteparitet og hvordan har den historisk udviklet sig? 

 Hvilken indvirkning havde finanskrisen på kapitalmarkederne? 

 Hvilke variable kan have haft indflydelse på CIP og hvorfor? 

 Har finansmarkederne og afvigelsen fra CIP været præget af en kreditkrise eller 

likviditetskrise? 

 

Afgrænsning 

Projektet vil kun beskæftige sig med data i perioden januar 2007 – december 2013. Som følge af 

senere gennemgået beregninger vil dataene i modellen kun omfatte februar 2007 – november 2013. 

Analysen af afvigelsen fra den dækkede renteparitet vil tage udgangspunkt i valutakrydset 

EUR/USD. Afvigelser vil blive beregnet for ligeledes USD/JPY og EUR/JPY, men modellen vil 

kun søge at forklare afvigelser fra EUR/USD. 

Opgavens fokus vil blive lagt omkring afvigelser fra CIP i perioden omkring efteråret 2008 da 

afvigelserne her er på sit højeste. Forklaringen vil tage udgangspunkt heri ved at undersøge hvad 

der sker på finansmarkederne i den gældende periode. Perioden omkring sovereign wealth krisen vil 

ikke blive beskrevet eller gennemgået.  

Analysen vil se om afvigelser fra CIP kan forklares som følge af likviditetsrisiko og hvad Fed’s 

åbning af Dollar Liquidity Swap Lines i den forbindelse har af betydning. Åbningen af swap lines 

analyseres grafisk og vil ikke blive behandlet ved indarbejdelse af dummy variable i modellen.  
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Modellen vil ligeledes kun arbejde med de svage antagelser for tidsserier. Årsagen til, at de stærke 

antagelser ikke anvendes er at de ikke kan forventes opfyldt idet datasættet lider af mangler og 

finansielle data generelt er meget korreleret. 

Quantative Easing (QE) og Long Term Recovery Operation (LTRO) vil ikke blive gennemgået. 

Dette er udeladt da disse elementer ikke er direkte forsøg på at komme US Dollar 

likviditetsproblematikken til livs, men mere handler om tilgængelighed til likviditet generelt. 

Opgaven beskriver Credit default swaps (CDS) og collateralized debt obligations (CDO) og deres 

anvendelse og indflydelse på finanskrisen, men vil ikke indeholde en beskrivelse af hvordan disse 

produkter prissættes.  
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Afgangsprojektets komposition 

I figuren nedenfor ses afgangsprojektets opbygning. Figuren illustrerer hovedpunkterne i 

afgangsprojektets struktur. 

 

Afgangsprojektet vil blive opbygget i forskellige faser for, at sikre en rød tråd igennem hele 

projektet. Første fase vil indeholde indledning, problemformulering og afgrænsning som beskrevet i 

tidligere afsnit. 

Den næste fase vil indeholde en beskrivelse af teorien bag den dækkede renteparitet med forklaring 

af hvad pariteten viser samt indeholde en beskrivelse af tidlig teori omkring rentepariteten. I 

Beskrivende afsnit 

samt udregning af 

afvigelse fra CIP 

Udarbejdelse af 

model i teori og 

praksis ved 

anvendelse af 

økonometrisk 

metode 

Fortolkning af 

modellens resultater 

i forhold til praksis 
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afsnittet vil det blive gennemgået hvordan afvigelser fra pariteten kan udnyttes i praksis og hvad der 

kan medføre at pariteten ikke holder. Afsnittet vil afsluttes med en analyse af afvigelsen ved at 

beregne afvigelsen og gennemgå afvigelserne i perioden 2007-2013. 

Der arbejdes herefter videre med en gennemgang af begivenhederne under og omkring finanskrisen 

i 2008/2009. Der vil blive indledt med en kort beskrivelse af de makroøkonomiske forhold, der 

ledte op til finanskrisen, men afsnittet vil have fokus på kreditmarkederne og modpartsrisiko samt 

kapitalmarkederne og likviditetsrisiko. Dette gøres i forlængelse af afsnittet om teorien bag den 

dækkede renteparitet for at gennemgå hvad der i praksis skete for nogle af de forhold der påvirker 

den dækkede renteparitet. Afsnittet vil med udgangspunkt heri blive anvendt i den senere analyse. 

Tredje fase er udarbejdelse af modellen og analyse af hvad der har medført afvigelsen fra den 

dækkede renteparitet. Metoden til udarbejdelsen vil blive gennemgået ligesom der vil være en 

præsentation af modellens variable, beskrivelse af variable og gennemgang af de antagelser 

modellen skal opfylde. Herefter vil modellen blive udarbejdet og der vil blive tolket på modellen 

ligesom antagelserne vil blive gennemgået for at vurdere om disse er opfyldt. 

Herefter arbejdes der med videre fortolkning af modellens resultater med særlig fokus på at slå fast 

hvorvidt afvigelsen skyldes kredit- eller likviditetsrisiko. Til analyse heraf foretages grafisk analyse 

af afvigelsen fra den dækkede renteparitet i forhold til Fed’s åbning af dollar liquidity swap lines. 

Slutteligt konkluderes der på projektets samlede resultater. 

 

Kildekritik 

Afgangsprojektet vil kun tage udgangspunkt i sekundære data og kilder. Objektiviteten af dataene 

vurderes at være høj idet disse er indhentet via Bloomberg jf. senere metodeafsnit. 

Alle kilder vurderes af yderst pålidelige. Materialet, der er anvendt består i høj grad af tidligere 

research papers og publikationer fra respekterede finansielle institutioner og vurderes af god 

kvalitet. 

Hjemmesider er overvejende fra kilder, der vurderes at være velforankret inden for rapportering af 

finansielle nyheder og problemstillinger og vurderes på denne baggrund at have en høj validitet og 

reliabilitet. 

De anvendte bøger vurderes ligeledes at have en høj grad af objektivitet idet der primært er tale om 

lærebøger. Hovedparten af bøgerne er brugt til dokumentation for teoretiske modeller og teorier. 

Øvrigt materiale er forelæsningsnoter som ligeledes vurderes at have en høj grad af faglighed og 

validitet. Materialet er udelukkende anvendt til dokumentation for den overordnede problemstilling 

samt teoretiske modeller og teorier. 

  



 Side 11 af 78 

 

Introduktion til den dækkede renteparitet 

Teorien omkring den dækkede renteparitet beskrives først rigtigt i John Maynard Keynes’ Tract on 

Monetary Reform (1923). Her beskriver Keynes i ord den matematiske sammenhæng om pariteten 

mellem renteforskelle og terminstillæg.  

CIP, også kendt som Covered Interest Rate Parity eller den dækkede renteparitet relaterer sig til 

den nominelle rente i en økonomi, den nominelle rente i en anden økonomi og forward premium 

mellem de to valutaer. Forholdet kan opstilles således:                

 

iHome = iForeign + f    (Ligning 1 – kilde: Coffey et al. 2009) 

CIP udtrykker dermed, at en eventuel rentegevinst på den hjemlige rente over den udenlandske 

rente vil blive opvejet af en ændring i valutakursen, her udtrykt som vores forward premium, f. 

Forward premium er defineret ved 

f = 
𝐹−𝑆

𝑆
 = 

𝐹

𝑆
− 1,  (Ligning 2 – kilde: Coffey et al. 2009) 

hvor F er den nominelle terminskurs mellem den hjemlige og fremmede valuta og S er spotkursen 

mellem de to valutaer. CIP kan alternativt opstilles til beregning af den nominelle terminskurs ved: 

F = 
1+𝑖𝐻

1+ 𝑖𝐹 
 x S         (Ligning 3 – kilde: Int. Finance formelsamling)  

CIP er en nul-arbitragebetingelse der sikrer, at en eventuel forskel i renteniveauet imellem to 

økonomier udlignes af forskellen i premium, også benævnt som terminstillægget. Arbitrage er, når: 

 der ikke er en investering, 

 der ikke løbes en risiko, 

 men der er profit. 

Når CIP holder, altså når en hedged udenlandsk investering giver samme afkast som en tilsvarende 

indenlandsk investering, er der dermed ikke arbitragemuligheder i markedet. Eventuelle afvigelser 

fra CIP vil dermed, i henhold til teorien om markedsligevægt, hurtigt blive udnyttet af 

markedsdeltagere og priserne vil rykke sig til arbitragemulighederne forsvinder.  
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Forhold mellem renter og forward premium 

Forholdet mellem den indenlandske og udenlandske rente samt forward premium kan opstilles 

grafisk. 

Figur 1 viser udviklingen i EURIBOR og US LIBOR 3 måneders renterne i perioden fra januar 

2012 til september 2013. 

Som det kan ses er EURIBOR højere end US LIBOR til, at begynde med, men falder under 

omkring sommeren 2012.     

Ud fra den dækkede renteparitet som vist i Ligning 1 kan det dermed konkluderes, at der først må 

tillægges en discount og senere et premium til euroen som følge af renteforskellene. 

 

 

Kilde: Egen beregning med data fra Bloomberg                                                             Figur 1 

Kilde: Egen beregning med data fra Bloomberg     Figur 2 
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Renteforskellen mellem EURIBOR og US LIBOR, som vist ovenfor, er beregnet og vist grafisk 

ved: 

Rdiff = RUS Libor - REURIBOR 

 

I henhold til nularbitragebetingelsen bør denne renteforskel udlignes af en premium eller discount. 

Denne premium beregnes ved brug af formlen i Ligning 2 og skal, såfremt CIP holder, give et 

resultat der modsvarer renteforskellen. Dette er vist i Figur 3. Sammenlignes Figur 2 og 3 vil man 

derfor se et ens mønster i renteudviklingen og forward premium/discounten. 

 

 

Forskellen mellem renten på den indenlandske investering og den afdækkede udenlandske 

investering kaldes covered interest differential. I et arbitragefrit marked vil denne som beskrevet 

være 0. Hvis covered interest differential er forskelligt fra 0 er der incitament til at flytte penge fra 

et marked til et andet og udnytte arbitragen. I en given situation hvor en valuta er købt spot og solgt 

forward vil efterspørgslen booste spotten og udbuddet sænke forwarden. Dette medfører en stigning 

i forward discounten. Den samme proces vil medføre ændringer i renterne og betyde, at prisen 

fortsætter med at rykke sig til ligevægt er opnået (Shapiro, 2010).  

I Keynes’ Tract on Monetary Reform (1923) er beskrevet mulige forklaringer på afvigelser fra CIP 

og hvorfor disse ikke nødvendigvis straks handles væk. Han diskuterer blandt andet 

modpartsrisikoen ved indgåelse af forward-kontrakter eller placering i en given valuta. Keynes 

nævner også kapitalrestriktioner og landerisiko (sovereign risks). Han argumenterer her for, at 

arbitragehandlerne typisk vil opveje de små gevinster mod risikoen for potentielt store tab som 

følge af ovennævnte risici. Ydermere argumenterer han for, at det kan være et problem, at kapitalen 

til disse forretninger ikke er til rådighed og muligheden for, at udnytte arbitragen derfor slet ikke 

eksisterer (Keynes, 1923). 

Kilde: Egen beregning med data fra Bloomberg     Figur 3 
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Disse betragtninger bekræftes af Federal Reserve Bank of New York i 1959 (Holmes, 1959). Her 

vurderes, at gevinsten skal være betydelig og i niveauet 0,5% p.a. for, at det kan svare sig at flytte 

penge fra et marked til et andet. Der henvises blandt andet til de tidligere nævnte kapitalrestriktioner 

herunder Bretton-Woods, men har også fokus på fremtidige potentielle restriktioner, kreditrisiko og 

begrænset kapital.   

 

Arbitrage 

I et frit marked hvor det antages, at der ikke eksisterer transaktionsomkostninger kan forholdet 

mellem renterne og forward 

premium/discounten opstilles 

som vist i Figur 4.  

Paritetslinjen viser ligevægten 

og netop der hvor covered 

interest differential er lig 0.  

Dermed opstilles en ikke-

arbitragebetingelse ved: 

 

1 + 𝑖𝐻

1 + 𝑖𝐹
=  

𝐹

𝑆
 

(Ligning 4 – kilde: Shapiro 2010)  

 

Det betyder også at afvigelser herfra kan medføre potentiel arbitrage. Som det ses i Figur 4 ligger 

punkterne X og Y uden for paritetslinjen og der er dermed afvigelser fra CIP. Udnyttelse af denne 

arbitrage vil blive forklaret.  

Kilde: Egen opstilling                                                  Figur 4 
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Udnyttelse af arbitragemulighed i punktet X 

Idet punktet X ligger over paritetslinjen betyder det, at renteforskellen mellem den hjemlige og 

fremmede valuta er højere end forward premium. Det kan dermed ud fra ligningen konstateres, at 

den hjemlige rente er højere end den udenlandske og ikke direkte modsvares af forward præmien. I 

følgende eksempel hvor Danmark betragtes som hjemland og USA som udland kan 

arbitragemuligheden udnyttes ved følgende: 

 Lån i USA 

 Veksel spot til DKK 

 Deponer provenuet på dansk indlån 

 Indgå forward og sælg beløbet tilbage på termin hvor lån i USD indfries 

 

Med udgangspunkt i ovenstående eksempel kan der derfor opstilles følgende betingelse for hvornår 

der skal lånes i udlandet: 

𝐹

𝑆
<  

(1+𝑖𝐻)

(1+𝑖𝐹)
      (Ligning 5 – kilde: Int. Finance formelsamling) 

 

 

Udnyttelse af arbitragemulighed i punktet Y 

Idet punktet Y ligger under paritetslinjen betyder det, at renteforskellen mellem den hjemlige og 

fremmede valuta er lavere end forward premium. I følgende eksempel hvor Danmark betragtes som 

hjemland og USA som udland kan arbitragemuligheden udnyttes ved følgende: 

 Lån i Danmark 

 Veksel spot til USD 

 Deponer provenuet på amerikansk indlån 

 Indgå forward og sælg beløbet tilbage på termin hvor lån i DKK indfries 

 

Med udgangspunkt i ovenstående eksempel kan der derfor opstilles følgende betingelse for hvornår 

der skal lånes i hjemlandet: 

𝐹

𝑆
>  

(1+𝑖𝐻)

(1+𝑖𝐹)
         (Ligning 6 - kilde: Int. Finance formelsamling) 
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Transaktionsomkostninger 

I betragtningen af hvorvidt der er mulighed for arbitrage eller ej, må man i praksis også se på 

transaktionsomkostningerne ved de handler der kræves gennemført for, at udnytte den givne 

mulighed. Det betyder også, at gevinsten skal overstige transaktionsomkostningerne, altså bid/offer 

spreads, før der er profit.  

Dermed lægges et bånd på hver side af paritetslinjen der dækker arbitrageomkostningerne og 

afvigelsen skal dermed overstige disse omkostninger. Det bånd er vist i Figur 5. 

 
            Kilde: Egen opstilling                                      Figur 5 

 

Når der tages højde for transaktionsomkostninger kan der opstilles nye betingelser for, hvornår der 

er arbitrage og hvordan denne skal udnyttes. 

 

Der skal lånes i udlandet når: 

 
𝐹𝑎𝑠𝑘

𝑆𝑏𝑖𝑑
<  

(1+𝑖𝐻𝑏𝑖𝑑)

(1+𝑖𝐹𝑎𝑠𝑘)
          (Ligning 7 – kilde: Int. Finance formelsamling) 

 

Der skal lånes i hjemlandet når: 

𝐹𝑏𝑖𝑑

𝑆𝑎𝑠𝑘
<  

(1+𝑖𝐻𝑎𝑠𝑘)

(1+𝑖𝐹𝑏𝑖𝑑)
          (Ligning 8 – kilde: Int. Finance formelsamling) 
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Studie af CIP  

Efter at have gennemgået betingelserne for den dækkede renteparitet ses i det følgende afsnit 

hvordan den historisk har holdt. I takt med øget globalisering og stigende handel på valutamarkedet 

bør det forventes, at eventuelle afvigelser er blevet handlet væk og at CIP dermed har holdt bedre i 

nyere tid end tidligere. 

Der tages udgangspunkt i perioden fra januar 2007 til december 2013. For at undersøge hvorvidt 

CIP har holdt anvendes Ligning 3. Denne kan omskrives til: 

1 +  𝑖𝐻 =  
𝐹

𝑆
 (1 + 𝑖𝐹) 

Med udgangspunkt i formlen kan den implicitte rente for hjemlandet beregnes. Til brug herfor skal 

blot bruges spotkursen, renten i udlandet og forwardkursen som observeret i markedet. Forskellen 

mellem den implicitte og den observerede rente vil derfor vise afvigelsen fra CIP og kan skrives 

som: 

𝐷𝑒𝑣𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝐻 =  
𝐹

𝑆
 (1 + 𝑖𝐹) −  (1 +  𝑖𝐻)         (Ligning 9 – kilde: Coffey et al. 2009) 

Formlen bruges til at undersøge hvordan afvigelsen fra CIP har set ud for valutakrydset EUR/USD. 

USA betragtes som hjemland og Euroland som udland. Således kan følgende formel opstilles: 

 

𝐷𝑒𝑣𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖,𝑈𝑆 =
𝑈𝑆𝐷/𝐸𝑈𝑅 𝐹𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑 𝑟𝑎𝑡𝑒

𝑈𝑆𝐷/𝐸𝑈𝑅 𝑆𝑝𝑜𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑒
 (1 +  𝐸𝑈𝑅𝐼𝐵𝑂𝑅3𝑀) −  (1 +  𝑈𝑆 𝐿𝐼𝐵𝑂𝑅3𝑀) 

 

På baggrund heraf beregnes afvigelsen fra CIP for hele perioden 2007-2013. Først betragtes 2007 

isoleret idet der indtil medio 2007 fortsat er stabilitet på de finansielle markeder. 

  

Kilde: Egen beregning med data fra Bloomberg                                              Figur 6 
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Figur 6 viser afvigelsen i basispunkter og som det kan observeres er der mindre afvigelser frem til 

omkring september 2007. Som tidligere beskrevet må man tage højde for transaktionsomkostninger 

hvilket blandt andet kan forklare disse afvigelser.  

Den stigende afvigelse der ses fra CIP omkring august/september 2007 kommer på et tidspunkt 

hvor der opstår uro på de finansielle markeder. I sommeren 2007 offentliggør Bear Stearns, at man 

har store tab i to hedge-funde der må lukkes som følge af tab på subprime lån. Samtidig suspenderer 

BNP Paribas tre fonde der investerer i aktiver der har udgangspunkt i subprime-markedet (New 

York Times, 2007). Hen over sommeren stiger frygten for tab på sub-prime lån og skaber uro på 

markederne (Burns, 2008). Uroen kan aflæses på grafen ved de afvigelser fra pariteten der opstår 

fra august og resten af 2007 hvor afvigelserne når op på ca. 40 basispunkter.  Ser man derimod på 

hele perioden fra 2007-2013, og dermed også på tidspunktet omkring Lehmann Brothers’ konkurs 

er billedet et ganske andet. 

 

Som det kan ses af Figur 7 er der betydelige udslag i efteråret 2008, særligt omkring september 

2008 hvor Lehmann Brothers indgiver konkursbegæring. Herefter reagerer markederne kraftigt på 

den uro det medfører og der kan observeres afvigelser på over 250 basispunkter. 

 Idet der her er beregnet specifikt på valutakrydset EUR/USD ønskes der ligeledes, at se om 

lignende har gjort sig gældende i øvrige markeder. Ved anvendelse af Ligning 9 beregnes derfor 

afvigelserne for Euro-Yen og Dollar-Yen. 
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Kilde: Egen beregning med data fra Bloomberg     Figur 7 
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Det kan observeres af Figur 8 er mønsteret ens for alle tre kryds med betydelige udslag på de 

samme tidspunkter – igen særligt i efteråret 2008 hvor afvigelsen fra CIP mellem Dollar-Yen 

kommer op over 300 basispunkter.  Alle tre valutakryds oplever store afvigelser fra CIP i denne 

periode og giver indikationer om, at der er tale om en global krise. 

Der ses samtidigt større afvigelser i perioden fra medio 2011 til medio 2012 hvor der opstod uro 

omkring Grækenlands økonomi og mulige default på deres gæld (BBC – Greece Profile). 

Afvigelserne på dette tidspunkt ses at vedrøre valutakryds hvor Euro indgår. Dollar-Yen-krydset 

udviser mindre udslag på dette tidspunkt. 
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Kilde: Egen beregning med data fra Bloomberg     Figur 8 
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Litteraturgennemgang 

Der er lavet forskellige studier af den dækkede renteparitet igennem mere end 50 år. Fokus har 

været på alt lige fra transaktionsomkostninger og kreditrisiko til kapitalrestriktioner og skatter. 

Meget af dette tillægges som tidligere nævnt Keynes (1923) der først omtaler årsager til afvigelse 

fra CIP. 

 

Officer & Willet (1970) fokuserer især på transaktionsomkostninger som værende en årsag til 

afvigelser fra CIP. De konkluderer, at der kan være tale om uperfekte markeder. 

 

Aliber (1973) fokuserer sit studie på det han kalder politisk risiko og kapitalrestriktioner. Han 

betragter arbitragemuligheder mellem T-Bills og off-shore instrumenter (eksempelvis Britiske Pund 

og US Dollar indlån/lån fra schweizisk bank). Han finder her, at der er betydelig større afvigelser 

fra CIP på T-bills hvilket får ham til at forklare denne afvigelse med en faktor han kalder politisk 

risiko som han mener T-bills omfatter.  

 

Frenkel & Levich (1977) ser på afvigelser fra CIP i forskellige perioder. De tester CIP i perioderne 

1962-1967, 1968-1969 og 1973-1975. Her viser de, at på trods af særlig turbulens i perioden 1968-

1969 hvor USA lader US Dollar-kursen flyde frit på trods af aftale om fastkurs efter Bretton Woods 

og i perioden 1973-1975 hvor Bretton Woods er kollapset, at CIP holder når der tages højde for 

transaktionsomkostninger. 

 

Levi (1977) ser på hele forholdet omkring den dækkede renteparitet ud fra et skatteperspektiv. Hvor 

den i Figur 4 tidligere viste paritetslinje fremgår med en hældning på 45ᵒ kan skatteforhold influere 

denne linje. Hvis skatten ikke er ens på valutahandel og indeståender vil dette misforhold givelinjen 

en anden. Det samme kan gøre sig gældende hvis skatten er forskellig landene imellem. Dette kan 

dermed også føre til skattespekulation. 

 

Clinton (1988) undersøger spændet omkring paritetslinjen som tidligere er vist i Figur 5. Clinton 

argumenterer for, at interbank dealere typisk handler i FX swaps og ikke i spot og forward 

kontrakter. Dette gør, at der reelt er tale om samme forretning, men FX swappen kommer med sit 

eget spænd frem for et spænd på både spot og forward. Dermed minimeres 

transaktionsomkostningerne og han beviser derved, at spændet er mindre end tidligere antaget. 
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Taylor (1989) udarbejder det første studie med højfrekevens data. Han indsamler minutdata i en 

periode på tre dage og kommer frem til, at valutamarkedet er så efficient, at der nærmest ikke 

foreligger mulighed for, at udnytte en arbitragemulighed.  

Akram, Rime & Sarno (2008, 2009) undersøger data på alle handler i markedet over en 7 måneders 

periode i 2004. Der indsamles 45 millioner observationer og de kommer frem til at 

arbitragemuligheder foreligger i meget kort tid (op til maksimalt 4 minutter). Dog konkluderer de, 

at der er markedsimperfektioner som kan udnyttes af algoritmehandlere, men overordnet set er 

markedet yderst effektivt.  

 

Baba et al. (2009) og Coffey et al. (2009) finder, at afvigelsen skyldes stigende modpartsrisiko og 

manglende likviditet. I perioden op til Lehman Brothers konkursen i efteråret 2008 kan 

kapitalrestriktions- og likviditetsproxyer forklare det meste af afvigelsen. Efter Lehman konkursen 

argumenterer de for, at kreditrisiko bliver signifikant for afvigelsen. Resultaterne fra disse to 

analyser vil blive nærmere gennemgået i den senere analyse hvor resultaterne i nærværende projekt 

vil blive holdt op imod hvad der tidligere er fundet på området. Her vil disse analyser anvendes. 

 

Der ønskes i analysen, at se nærmere på forholdet om hvorvidt det er kreditrisiko eller 

likviditetsrisiko der afgørende for afvigelsen og om en af disse kan konkluderes til at være den 

signifikante drivkraft. 

Tidligere studier har behandlet perioden lige omkring og efter krakket af Lehman Brothers. Dette 

studie vil inkludere data til og med 2013 og dermed kan analysen også indeholde et element af 

sovereign wealth krisen i Europa der rammer i særligt ultimo 2011 / 2012. 
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Finanskrisen 

I følgende afsnit ses der nærmere på selve omstændighederne der ledte op til finanskrisen. I de 

efterfølgende afsnit vil der blive beskrevet nærmere på hvordan de enkelte begivenheder under 

krisen påvirkede de finansielle institutioner og markeder.  

Op til IT-boblen i 2001 og frem til de første tegn på krisen i 2007 oplevede den amerikanske 

finansielle sektor en lang række dereguleringer (Merrouche, 2010). Dette sammenholdt med den 

kraftige udvikling i udviklingen af komplekse finansielle produkter, den overordentlige positive 

udvikling på det amerikanske boligmarked og den lave amerikanske rente samt den generelt 

lempelige pengepolitik medførte startskuddet på den største økonomiske katastrofe siden 

1930’ernes recession i USA1.  

Efter mange år med kraftig positiv udvikling skete der i 2007 og 2008 en nedsmeltning af den 

finansielle sektor i USA. I kølvandet på finanskrisen fulgte den største internationale økonomiske 

krise nogensinde. I løbet august 2007 lukker BNP Paribas tre fonde og herefter opstod uro omkring 

subprime lån, altså boliglån givet til de dårligst kreditvurderede kunder. I USA opstod uroen efter 

den store amerikanske investeringsbank Bear Stearns begyndte at løbe tør for likviditet i marts 

2008.  

Krisen blev blandt andet udløst af, at mange husejere fra subprime segmentet kunne ikke betale 

deres lån. Disse lån var blevet pakket i såkaldte collateralized debt obligations (CDO) som de 

finansielle institutioner efterfølgende solgte videre til investorer fra hele verden (Financial Crisis 

Inquiry Comission, 2011). Hele denne proces kaldes ” the securitization chain” og er illustreret 

herunder. 

 

Kilde: Egen opstilling 

Krisen bryder ud i løbet af september 2008. De to største nationale selskaber på 

boligfinansieringsmarkedet Fannie Mae og Freddie Mac blev overtaget af den amerikanske stat den 

9. september, og da investeringsbanken Lehman Brothers den 15. september 2008 begærer sig 

konkurs bryder de internationale kredit- og likviditetsmarkeder sammen. Den interne likviditet 

banker imellem forsvandt fra den ene dag til den anden da ingen banker havde tillid til at andre 

kunne betale et eventuelt lån tilbage. Dette sammenholdt med at den amerikanske forsikringsgigant 

AIG også løb tør for likviditet som følge af, at den ikke kunne dække betalinger på alle de credit 

default swaps (CDS) som stod til forfald betød, at den amerikanske regering i oktober 2008 

underskrev den såkaldte ”Emergency Economic Stabilization Act of 2008” (UC Berkeley). Denne 

                                                 
1 Dette er velbegrundet i de mange rapporter som havde til formål at undersøge finanskrisens årsager. Der henvises her til rapporten 

udarbejdet af Rangvid kommissionen i Danmark og rapporten udarbejdet af den amerikanske Financial Crisis Inquiry 

Commission.  

Lånetager Lånegiver Investeringsbank Investor
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medførte, som det vigtigste punkt i loven, 700 milliarder US dollars til at redde den amerikanske 

banksektor via TARP-programmet som skulle garantere likviditet og genskabe tilliden. 

Fokus i de kommende dele af opgaven er at uddybe hvad dette sammenspil af begivenheder betød 

for det internationale valutamarked samt hvorledes dette ramte de store finansielle institutioner og 

hvad centralbankerne og regeringerne gjorde for at stabilisere kreditmarkederne og genskabe 

likviditet.  

Kreditværdighed 

For en beskrivelse af modpartsrisikoen i sektoren gennemgås elementerne i den tidligere nævnte 

securitization chain.  

Det traditionelle boliglån oprettes på en sådan måde at lånegiver giver penge til lånetager. Denne 

betaler løbende pengene tilbage inklusiv en given løbende rente. Løbetiden er typisk ganske lang 

hvilket betyder, at risikoen som lånegiver bærer, medfører et risikoaverst handlingsmønster. 

Igennem 00’erne blev de lån man gav til boligkøbere nu blev solgt videre til de store 

investeringsbanker. Her blev de pakket med lån af mange forskellige typer, som billån eller 

kreditkortlån og pakket i nye CDO’er. Disse CDO’er blev herefter solgt til investorer fra hele 

verden (Financial Crisis Inquiry Comission, 2011). Dette giver dermed långiverne incitament til at 

påtage sig risiko ved at udstede eksempelvis lange lån idet disse inden for kort tid kan sælges videre 

og pakkes i CDO’er. Herved kommer bankerne til at ligge med mange lån på balancerne i en 

forventning om, at kunne sælge dem videre kort efter udstedelsen. 

 For at finde måden hvorpå dette får indflydelse på den dækkede renteparitet bør man anskue hvad 

dette har af konsekvens for de finansielle institutioner.  

To grunde til at observere afvigelser fra den dækkede renteparitet er blandt andet kreditrisiko blandt 

bankerne, altså på interbankmarkedet, eller manglende likviditet på valutamarkederne.  

Betragtes likviditetsspørgsmålet i første omgang er man nødt til at se på hvad en valutaswap er. 

Grunden til dette er, at da der opstod uro på markederne forsvandt en del af US Dollar likviditeten. 

Helt grundlæggende kan en finansiel institution skaffe US Dollars på to måder. Den kan enten købe 

valutaen direkte i markedet, eller den kan låne sig til pengene via swaps eller et direkte lån. 

 
Kilde: BIS - Bank For International Settlements                Figur 9 
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Figur 9 viser konstruktionen bag en valutaswap. Ved indgåelse af aftalen byttes eksempel Euro og 

US Dollar. Dette handles til den gældende spot kurs mellem de to valutaer. Denne aftale løber over, 

en i aftalen defineret, periode hvor Euro og US Dollar igen byttes retur, men nu til en aftalt 

forwardkurs. Den finansielle institution har således skaffet sig dollar likviditet over den aftalte 

periode (BIS – Bank For International Settlements).  

 

En valutaswap indebærer i sin natur modpartsrisiko. Man skal som institution kunne stole på at 

vedkommende man låner f.eks. US Dollar til også vil kunne betale disse tilbage på forward-

tidspunktet. Hvis kreditværdigheden derfor ikke er til stede vil denne type aftaler ikke blive indgået. 

Dermed er denne mulighed for, at fremskaffe US Dollar-likviditet reelt ikke til stede.  

Inden den videre analyse foretages, er det vigtigt at have en forståelse hvad begrebet subprime står 

for da dette er ganske centralt for udviklingen af finanskrisen. Subprime er en fælles betegnelse for 

lån der udstedes til det dårligste og mest risikofyldt segment af de amerikanske låntagere 

(Chomsisengphet, 2006). Subprimelån blev givet til folk med den dårligste kreditscore. I USA 

bliver alle lånetagere scoret ud fra det såkaldte FICO system (Fico). Dette system skal søge at 

estimere en persons kreditværdighed. Systemet måler på en række parametre, herunder blandt andet 

betalingshistorik, udnyttelse af kreditfaciliteter og hvor lang en historik man som forbruger har. 

Subprime låntagere er de mest risikobehæftede kunder. 

Subprime 

Subprime lån blev som tidligere nævnt udstedt i højere grad efter IT-boblen og udgjorde løbende en 

større del af det samlede lånemarked. Figur 10 viser denne udvikling.  

 

 
Kilde: Financial Crisis Inquiry Commission Report, 2011                      Figur 10 

 

Figuren viser udviklingen i nyudstedelsen amerikanske subprime boliglån i årene fra 1996 og frem 

til 2008. Det bemærkes, at der skete en ganske lille ændring i lånemassen helt frem til 2002. 
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Størrelsen for den samlede udstedelse af subprime lån steg, men markedsandelen af det samlede 

boligmarked faldt. Ses herefter på årene omkring udbruddet af finanskrisen, altså fra 2006 til 2008, 

observeres der en markant ændring. Den del af den nyudstedte lånemasse som ikke bliver sendt 

videre gennem den tidligere omtalte ”securitization chain” forbliver nogenlunde den samme. Den 

markante stigning gennem denne periode er derimod den securitized del som stiger markant fra 

2004 til og med 2006. Som tidligere beskrevet bliver den gæld der sendes videre gennem 

securitization processen gearet via derivatprodukterne CDO og CDS.  

 

Figuren er således et udtryk for, at der sker en massiv vækst i det flow af meget risikobehæftede lån 

som bankerne køber, rekonstruerer og sælger videre. Bankerne skal for at konstruere de nye 

obligationsserier, CDO’erne, holde en stigende andel af meget risikobehæftede aktiver på deres 

balancer for at kunne tilfredsstille efterspørgslen. Når dette overføres til securitization-processen vil 

det altså betyde, at alle led således får gearet deres risikoprofil markant hen over perioden op til 

finanskrisen (Financial Crisis Inquiry Comission, 2011). Dette kommer især til udtryk da BNP 

Paribas vælger at lukke deres tre fonde som netop investerer i produkter med udgangspunkt i 

subprime lån.  

 

Det er beskrevet hvordan der skete en kraftig stigning i mængden af subprime lån som blev udstedt 

i perioden op til finanskrisen. Dette medførte en stigende gearing af de finansielle institutioner som 

følge af de købte og omdannede subprime lån til CDO’er. Der vil nu blive beskrevet hvad der 

herefter sker med de subprime lån der er udstedt. 

 
          Kilde: Financial Crisis Inquiry Comission Report, 2011                 Figur 11 
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Figur 11 viser udviklingen i misligholdelse af forskellige lånetyper på det amerikanske 

boliglånsmarked i årene op til og med finanskrisen.  

Det bør bemærkes, at en stor del af de lån som blev udstedt var såkaldte ARM lån. Denne lånetype 

er efterfølgende blevet kraftigt kritiseret for i sin natur at være dybt problematisk og ganske 

risikobehæftet.2 Lånene blev typisk udstedt med lav ydelse de først to år for derefter at blive omlagt 

til en væsentlig ydelse. Det vil sige at der kommer en forsinkelse fra lånene udstedes til de bliver 

misligholdt da mange låntagere godt kunne klare de initiale betalinger, men ikke den efterfølgende 

stigning.  

Det fremgår af Figur 11, at der fra 2006 og frem sker en kraftig stigning i misligholdelser af 

subprime lån, endda særligt i de lån som var oprettet med variabel rente. Dette medfører at de store 

mængder af lån som de finansielle institutioner endnu ikke have fået pakket i CDO’er og solgt 

videre pludselig ville falde kraftigt i værdi og blive en stor belastning på bankernes balancer.  

 
Kilde: Egen beregning ved brug af S&P Dow Jones, McGraw Hill Financial                          Figur 12 

 

Figur 12 viser Case-Schiller indekset hvilket udtrykker den gennemsnitlige udvikling i de 

amerikanske boligpriser fra 1987 frem til 2013. Grafen er indekseret med primo år 2000 som indeks 

100. 

 

Indekset viser at der i perioden fra slut 1980’erne og frem til 2002 skete en let stigning i de 

amerikanske boligpriser. Fokuserer man derimod på perioden fra 2003 og frem til 2007 ses en 

ganske kraftig stigning.  

 

Her kan observeres stigninger på fire år i boligpriserne der langt overstiger hvad der ellers er set i de 

foregående 15 år. Denne anormale stigning kan blandt andet forklares med, at amerikanske 

                                                 
2 Afgangsprojektet vil ikke behandle denne lånetype som beskrevet i afgrænsningen, men henvise til den kritik der har 

været af lånene og deres bidrag til kollapset af det amerikanske boligmarked. Kritikken er blandt andet belyst i 

rapporten fra den amerikanske Financial Crisis Inquiry Commission.  
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lånegivere og investeringsbanker havde stort incitament til at få sendt så mange lån som muligt 

gennem securitization processen (Financial Crisis Inquiry Comission, 2011). Denne kraftige 

låneudstedelse var med til at presse boligpriserne opad.  

 

Analysen viser at man ved at pakke boliglån, med udspring i subprime segmentet, via securitization 

processen kraftigt øgede gearingen af de finansielle institutioner. Konsekvensen af dette blev at der 

blandt de finansielle institutioner kom en stigende grad af mistillid. Denne mistillid kom til udtryk 

ved en svindende likviditet på US Dollar. Bankerne kunne i stigende grad ikke gennemskue 

kreditrisikoen på modparter. Denne stigende risiko og frygt var med til at man ikke ønskede at 

indgå bl.a. valutaswaps med modparter og førte dermed til restriktioner for adgang til US Dollars. 

 

CDO og CDS 

I det kommende afsnit vil det tredje led i securitization processen blive behandlet, nemlig 

ompakningen af subprimelån til CDO’er og den øgede risiko dette førte til for bankerne. En 

collateralized debt obligation, eller CDO, er en tranche af lån pakket ned til en enkelt 

obligationsserie. Man pooler således en masse forskellige lån (Financial Crisis Inquiry Comission, 

2011). Denne type af finansielle produkter omtales som et struktureret produkt3. I perioden op til 

udbruddet af finanskrisen pakkede man en del subprime lån sammen med andre lån som 

kreditkortlån og billån. 

 
      Kilde: Financial Crisis Inquiry Comission Report, 2011               Figur 13 

 

                                                 
3 I henhold til afgrænsningen vil prissætning af denne type produkter ikke blive beskrevet.  
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Denne proces er illustreret i Figur 13. Man pakkede generelt subprime lån fra forskellige områder af 

USA. Dette blev gjort ud fra antagelsen om, at man ikke kunne forvente at se en generel stigning i 

antallet af konkurser på tværs af hele USA. Man antog, at korrelationen mellem et fald i de 

amerikanske boligpriser og antallet af konkurser i subprime segmentet på tværs af USA ville være 

ganske tæt på nul (Hillebrand et al., 2012).  

 

Den stigende efterspørgsel efter CDO’er skal blandt andet ses i sammenhæng med den rating som 

disse produkter modtog. På trods af at disse produkter var konstrueret ud fra ganske risikable 

enkeltelementer modtog en betydelig del af dem den højst mulige rating. Dette betød blandt andet at 

store institutionelle investorer som for eksempel pensionskasser kunne investere i disse produkter 

(Financial Crisis Inquiry Comission, 2011). Der er i årene efter krisen indledt flere retssager hvor 

søgsmålet omhandler ratingen af disse CDO’er (Silver-Greenberg, 2012). 

 

Den øgede efterspørgsel efter CDO’er, som følge af blandt andet den store volumen pensionskasser 

kunne aftage medførte, at bankerne lå inde med stadig større mængder af lån som skulle pakkes og 

sælges videre. Eftersom disse lån var i konstant transition mellem at blive pakket og solgt videre 

blev usikkerheden om hvad bankerne holdt på deres balancer en væsentlig faktor til at skabe frygt i 

markederne.  

 
Kilde: Jensen, Danmarks Nationalbank, 2008                             Figur 14 

 

Figur 14 illustrerer en credit default swap. I årene op til at finanskrisen søgte investeringsbankerne 

at øge deres indtjening yderligere. Dette kom til udtryk ved tilblivelsen af de allerede omtalte 

CDO’er. Det næste skridt i udviklingen af komplekse finansielle derivater blev credit default swaps. 

Credit default swaps kan bedst sammenlignes med en forsikringspolice. Man forsikrer sig mod at 
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referencen går fallit (Jensen, 2008). Altså i dette tilfælde mod, at de lån som indgår i CDO’erne ikke 

går i restance og at obligationen bliver værdiløs.  

Der er to grunde til at dette nye produkt blev endnu en belastning for investeringsbankerne. Den 

første er at CDS’er er forsikringer der kan tegnes af alle og de kan udstedes flere gange på samme 

aktiv. Dette betød, at der blev udstedt flere CDS’er på de samme CDO’er og dermed steg 

koncentrationsrisikoen for udstederne.  

Det andet problem var, at mange af CDO obligationsserierne havde en rating der langt oversteg den 

faktiske risiko. Dermed påtog mange banker og forsikringsselskaber sig altså risiko der ikke 

matchede den indtjening de fik. Dette var medvirkende til kollapset af den amerikanske 

forsikringsgigant AIG som i september 2008 blev overtaget af den amerikanske stat (Karnitschnig 

et al., 2008). 

Når problematikken vedrørende kreditværdighed behandles er det vigtigt at notere sig at 

instrumenter som CDS’er ikke udelukkende er kreditforværrende, men også kan anvendes som 

hedge. Fokus i ovenstående har været på den negative indvirkning CDS’er havde. I AIG’s tilfælde 

solgte de CDS’er til forskellige interessenter. Det viste sig, at de havde undervurderet risikoen de 

påtog sig.  

Hvis man ligeledes ser på finansielle institutioner så begyndte de efter nogen tid at beskytte sig mod 

gearingen de foretog af deres balancer. Det er således vigtigt at pointere at CDS’er også blev 

anvendt til at hedge en del at den risiko de finansielle institutioner påtog sig. Et eksempel på denne 

hedging kan findes hos Deutsche Bank hvor en ledende ansat, Greg Lippmann, advokerede kraftigt 

for anvendelse af CDS’er så banken kunne hedge sine risici i subprimemarkedet. Dette hjalp i sidste 

ende Deutsche Bank således, at de ikke blev ramt i samme omfang som ellers ville have været 

tilfældet (New York Times Dealbook, 2010). 

 

Likviditet og centralbankernes reaktion 

Under finanskrisen var det netop de tidligere nævnte forhold og problematikker vedrørende 

kreditrisiko der fik en betydelig negativ indflydelse på US Dollar likviditeten. Det kan konkluderes 

er at stigende modpartsrisikoen gjorde, at likviditeten på interbankmarkedet forsvandt.  

For at imødekomme manglen på US Dollar likviditet iværksatte den amerikanske central bank, US 

Federal Reserve, en serie af swap lines med udenlandske centralbanker og långivning via TAF 

programmet. TAF, eller Term Auction Facility, var det første program som FED iværksatte. Dette 

program startede i 2007 for at imødekomme den manglende likviditet de finansielle institutioner 

stod overfor. Før TAF blev iværksat havde Fed forsøgt at tilbyde kortsigtet likviditet via deres 

ordinære låneprogrammer, men det viste sig ikke at have den fornødne effekt. Grunden til at 

effekten ikke fik den forventede virkning var, at der var så meget usikkerhed blandt de finansielle 

institutioner, at ingen ville benytte sig af faciliteten. De finansielle institutioner var simpelthen 
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bange for at komme til at fremstå som svage (Board of the Governors of the Federal Reserve 

System - TAF). 

TAF i sig selv var ikke tilstrækkeligt for at genskabe tilliden internationalt. For at opnå den ønskede 

effekt på kapitalmarkederne initierede Fed et sammarbejde med en række forskellige centralbanker 

om opsætning af swap lines. Dette gjorde, at Fed kunne tilbyde US Dollar likviditet på 

internationalt plan. Virkningen skulle komme ved at Fed tillod træk på swaplines, som den 

pågældende centralbank efterfølgende skulle fordele til sit område.  

 
Kilde: Fleming et al., Federal Reserve Bank of New York, 2010                        Figur 15 

 

Figur 15 viser datoerne for hvornår Fed og de forskellige centralbanker påbegyndte deres 

samarbejde for at imødekomme den manglende likviditet. Det fremgår at samarbejder indledes kort 

efter konkursen af Lehmann Brothers i september 2008.  

 

 
                      Kilde: European Central Bank (July 2009)   Figur 16 
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Figur 16 viser træk på US Dollar swap lines hos ECB og det totale udbud af US Dollars fra Fed. Af 

figuren fremgår det hvordan centralbankerne forsøgte at komme den manglende US Dollar 

likviditet til livs. I efteråret 2008 efter Lehman Brothers’ konkurs ses det at udnyttelsen hos Fed 

generelt passer godt på det mønster der også kan observeres hos ECB. Det er her at swaplines 

anvendes hos centralbankerne og tilfører markederne den fornødne likviditet (European Central 

Bank, July 2009). 

 

Delkonklusion 

Det er igennem de foregående afsnit vist hvordan der opstod afvigelser fra den dækkede renteparitet 

under finanskrisen. Disse afvigelser er fortsat efterfølgende dog i mindre omfang. Igen under 

sovereign wealth krisen opstod betydelige afvigelser, men dog ikke i samme niveau som i efteråret 

2008. 

Tidligere undersøgelser på området viser, at kredit- og likviditetsrisiko er faktorer der påvirker 

afvigelser fra pariteten. 

Forholdene på de finansielle markeder under finanskrisen er derfor gennemgået for, at give en 

forståelse af den stigende kreditrisiko som følge af gearingen der skete af de finansielle 

institutioners balancer ved blandt udstedelse af lån og CDO’er samt udstedelse af CDS’er. 

Modpartsrisikoen medførte manglende likviditet på de internationale kapitalmarkeder der blev 

forsøgt løst ved, at Fed tilbød udenlandske centralbanker adgang til US Dollar likviditet.   
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Metode 

Som beskrevet i afsnittet om projektets komposition vil metoden for analysen blive gennemgået. 

Der udarbejdes en stokastisk model hvor udvalgte variable regresseres på ændringen i afvigelsen fra 

den dækkede renteparitet for at forsøge at bevise signifikante variable. 

De følgende afsnit vil beskrive datakilder, variable og konstruktionen af disse, gennemgå modellens 

antagelser samt forklare øvrige forhold der måtte gøre sig gældende i udarbejdelsen af modellen. 

Modellen baseres på baggrund af tidsseriedata og opstilles som en multipel regression med følgende 

generelle notation: 

𝑦𝑡 =  𝛼 + 𝛽1𝑋𝑡1 +  𝛽2𝑋𝑡2 +  … +  𝛽𝑘𝑋𝑡𝑘 +  𝜀𝑡, hvor εt~ N(0,σ2) og t=1, …, n. 

 

 

Datakilder 

Til indsamling af data er udelukkende brugt Bloombergs finansielle database.  

Bloomberg er i dag verdensførende foran nyhedsbureauet Reuters med en markedsandel på ca. 30% 

af markedsdata og analyse markedet, en 25 milliard US dollar industri (Finextra – Bloomberg 

Market Share Data). Bloombergs terminaler anvendes i alle banker og især investeringsbanker til 

upload af data som f.eks. indtjeningsestimater for selskaber samt download af alle former for 

finansielle data. Bloomberg må derfor betragtes som noget af det tætteste man kommer på en 

industristandard. Derfor vurderes det, at der er tale om en retvisende og meget troværdig kilde for 

de data som danner grundlaget for nærværende analyse. 

 

Variabelforklaring 

I det følgende gennemgås og uddybes hvilke data der er udvalgt, hvad disse skal forklare samt alle 

korrektioner og beregninger der er foretaget for at fremskaffe det endelige datasæt.  

Al data er hentet via Bloombergs MS Excel API. Der er tidligere argumenteret for validiteten af 

Bloomberg som datakilde så denne antages for at kunne give retvisende billede af de indsamlede 

data.  

 

Forklarede variable 

 Afvigelsen fra den dækkede renteparitet - Deviation 

 Ændring i afvigelsen fra den dækkede renteparitet - ∆Deviation 
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Forklarende variable 

 TED spread - TEDSP 

 MOVE index 3 måned – MOVE3M 

 US 10 års rente – US10Y 

 Eurobond 10 års rente – EUR10Y 

 US LIBOR OIS spread - USLOIS 

 EU LIBOR OIS spread - EULOIS 

 Markit Itraxx EU senior financial CDS - EUCDS 

 Senior US financial CDS - USCDS 

 Forskel i udviklingen i inflationen - Pdiff 

o US Inflation – USINFL 

o Eurozone inflation - EUINFL 

 Forskel i udviklingen i pengemængden – MSdiff 

o US moneystock – USMS 

o EU moneystock - EUMS 

 

Alle kurser er hentet som den daglige lukkekurs. Udtrykket efter forklaringen foroven vil blive 

brugt som betegnelse for variablen i den resterende analyse. 

I nedenstående afsnit behandles samtlige beregninger der er foretaget for hver af de afhængige og 

uafhængige variable der indgår i modellen. Alle beregninger er fortaget ved brug af MS Excel.  

 

Deviation 

Det søges at forklare afvigelsen fra den dækkede renteparitet udtrykt i basispunkter. Beregningen er 

den som tidligere beskrevede Formel 9. 

 

𝐷𝑒𝑣𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖,𝑈𝑆 =
𝑈𝑆𝐷/𝐸𝑈𝑅 𝐹𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑 𝑟𝑎𝑡𝑒

𝑈𝑆𝐷/𝐸𝑈𝑅 𝑆𝑝𝑜𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑒
 (1 +  𝐸𝑈𝑅𝐼𝐵𝑂𝑅3𝑀) −  (1 +  𝑈𝑆 𝐿𝐼𝐵𝑂𝑅3𝑀) 

 

Der er fra Bloombergs database indhentet den daglige lukkekurs for USD/EUR spot, daglig 

lukkekurs for forwardtillægget til spotkursen samt renterne for USA og Eurozonen. I det 

indsamlede datasæt er 3-måneders renterne for USA samt Eurozonen udtrykt i årlige termer og data 

for forwarden er udtrykt som tillægget til spotkursen. Den første ændring af data der er foretager er 

at omregne renterne således at de er benævnt i 3-måneders termer og kan anvendes i den 

ovenstående formel. Dernæst er forwarden beregnet ved: 

USD/EUR Forward = USD/EUR Spot rate x (Forward premium/10.000) 
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Forwarden divideres med 10.000 da denne er noteret i pips når data hentes fra Bloomberg. Med 

renterne, forwarden og spotkursen beregnes således afvigelsen.  

 

∆Deviation 

Senere i analysen af opgaven vil fokus være på ændringen i afvigelsen fra den dækkede renteparitet 

fra tiden t-1 til t, altså en first difference opstilling. Dette gøres af hensyn til problemer med 

opfyldelse af de økonometriske antagelser i forbindelse med analysen. Beregning af den first 

difference forklarede variabel sker ved brug af nedenstående formel. 

 

𝐷𝑒𝑣𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛∆ = 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡 −  𝐷𝑒𝑣𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡−1 

 

Forklarende variable 

For at kunne drage paralleller til det tidligere afsnit vedrørende finanskrisen samt de forskellige 

problematikker vedrørende kredit- og likviditetsmarkederne vil her blive gennemgået de 

forklarende variable med henblik på hvorfor de er anvendt i modellen. Generelt vedrørende de 

forklarende variable er det vigtigt at notere sig, at det søges at løse problemstillingen vedrørende 

unit root ved at se på first difference for de enkelte forklarende variable. Denne problematik vil 

senere blive gennemgået i afsnittet vedrørende forudsætningerne for modellen. 

 

TED Spread (TEDSP) 

TED spread (TEDSP) er et udtryk for forskellen mellem korte amerikanske statsobligationer (T-

bills) og Eurodollar LIBOR, heraf navnet TED. Da de amerikanske T-bills opfattes som risikofrie 

og Eurodollar LIBOR er en risikofyldt rente bliver TEDSP et udtryk for den kreditrisiko der er ved 

at låne penge til de finansielle institutioner. Hvis forskellen bliver smallere er det et tegn på en øget 

tiltro på det finansielle system og omvendt ved en stigning i forskellen. Hvis dette sammenholdes 

med det tidligere gennemgåede afsnit om finanskrisen må det forventes at der kan observeres en 

stigning i TEDSP i månederne optil og årene omkring finanskrisen.  

De data som er udtrukket til vores analyse giver observationer for TEDSP noteret i basispunkter. 

For at imødekomme den tidligere nævnte problematik vedrørende unit root er TEDSP omregnet 

som ændringen i TEDSP fra t-1 til t jævnfør nedenstående formel: 

 

𝑇𝐸𝐷𝑆𝑃∆ = 𝑇𝐸𝐷𝑆𝑃𝑡 −  𝑇𝐸𝐷𝑆𝑃𝑡−1 
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MOVE index 3M (MOVE3M) 

MOVE index 3M (MOVE3M) er et udtryk for den forventede fremtidige volatilitet og måles som 

den implicitte volatilitet på 3-måneders optioner på 2, 5, 10 og 30-årige amerikanske 

statsobligationer. MOVE er en forkortelse af Merrill Lynch Volatility Estimate.  

Det er således et udtryk for usikkerheden om den fremtidige amerikanske rente. Det forventes at 

denne variabel vil give et indtryk af om krisen er forbigående eller vedholdende. Derfor vil en 

stigning signalere en generel usikkerhed omkring fremtiden for den amerikanske økonomi. Dette 

betyder at der her kan drages paralleller til kreditrisikoproblematikken da en tilbagegang i 

økonomien vil medføre en generel kreditforværring. Det indsamlede datasæt af værdier er noteret i 

antal basispunkter. MOVE3M er herefter omregnet som en first difference variabel ved at beregne 

ændringen i MOVE3M fra t-1 til t jævnfør nedenstående formel: 

 

𝑀𝑂𝑉𝐸3𝑀∆ = 𝑀𝑂𝑉𝐸3𝑀𝑡 −  𝑀𝑂𝑉𝐸3𝑀𝑡−1 

 

US10Y 

US10Y er den 10-årige rente for amerikanske statsobligationer. US10Y er medtaget i datasættet for 

at imødese den del af makroøkonomien som kan aflæses i den længere rente. US10Y er noteret i 

procenter og også på renterne omregnes der til first difference for at imødekomme den tidligere 

nævnte problematik vedrørende unit root. I data beregnes US10Y ved nedenstående formel: 

 

US10Y∆ = US10Y𝑡 −  US10Y𝑡−1 

 

EUR10Y 

EUR10Y er renten for Eurobonds med 10-årig løbetid. Disse obligationer udstedes samlet af de 18 

medlemslande i den Europæiske Union der anvender Euroen (Europa.eu – EuroBonds 

obligationsudstedelser). Ligesom med US10Y er EU10Y ligeledes medtaget for at kunne vurdere 

om makroøkonomiske faktorer kan have indflydelse på afvigelsen fra den dækkede renteparitet. 

Renten er noteret i procent. Der er beregnet en first difference variabel i henhold nedenstående 

formel: 

𝐸𝑈𝑅10𝑌∆ = EUR10Y𝑡 −  EUR10Y𝑡−1 

 



 Side 36 af 78 

 

USLOIS  

USLOIS er et udtryk for det spread, som kan observeres mellem US LIBOR renten og OIS. OIS er 

en forkortelse af Overnight Indexed Swap og udtrykker prisen for en swap mellem to parter hvor 

det variable ben i swappen fastsættes ud fra et indeks af daglige én dags reference rater. OIS i USA 

fastsat af FED og kaldes Federal funds rate. Spread’et mellem LIBOR og OIS er anset for at være et 

udtryk for sundheden af bankerne (Thornton, 2009).  

 

Hvor LIBOR er en variabel rente der indsamles fra en række forskellige banker er OIS fast og sat af 

Centralbanken. LIBOR er altså usikker fordi en bank låner penge til en anden hvorimod en swap er 

mere sikker da det blot er betalingerne mellem parterne som byttes. En stigning i forskellen mellem 

LIBOR og OIS betyder således at der er øget usikkerhed imellem bankerne. Hvis der endnu engang 

drages en parallel til afsnittet om finanskrisen, og fokus på kredit- og likviditetskrise, forventes det 

at kunne observeres, at der op til og under krisen er en stigende kreditrisiko. Denne usikkerhed 

ventes at se afspejlet ved en stigning i netop dette spread. Spreadet for US LIBOR-OIS er i det 

endelige datasæt noteret i procent. Efterfølgende er observationerne omregnet således at det er 

noteret som en first difference variabel fra t-1 til t ved anvendelse af nedenstående formel: 

  

𝑈𝑆𝐿𝑂𝐼𝑆∆ = (𝑈𝑆 𝐿𝐼𝐵𝑂𝑅 − 𝑂𝐼𝑆𝑡) −  (𝑈𝑆 𝐿𝐼𝐵𝑂𝑅 − 𝑂𝐼𝑆𝑡−1) 

 

EULOIS 

EULOIS er et udtryk for det spread som kan observeres mellem EUR LIBOR og OIS. I Europa 

benævnes renten OIS som Euro Overnight Index Average (Eonia). Ligesom principperne for 

fastsættelsen af OIS i USA håndteres af FED, er Eonia fastsat af den Europæiske Centralbank ECB. 

Denne variabel vil som beskrevet i ovenstående også virke som en indikator for risikoen i den 

finansielle sektor, i dette tilfælde dog for Eurozonen frem for USA. Ved at anvende denne vil der 

analyseres på hvorledes kreditproblematikken for Eurozonen spiller ind i afvigelsen fra den 

dækkede renteparitet. Indsamlet data for EULOIS er noteret i procent. Dette omregnes således, at 

det i det endelige datasæt er en first difference variabel der anvendes. Omregningen er foretaget 

som anvist i nedenstående formel: 

 

𝐸𝑈𝐿𝑂𝐼𝑆∆ = (𝐸𝑈𝑅 𝐿𝐼𝐵𝑂𝑅 − 𝑂𝐼𝑆𝑡) −  (𝐸𝑈𝑅 𝐿𝐼𝐵𝑂𝑅 − 𝑂𝐼𝑆𝑡−1) 
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Markit Itraxx EU senior financial CDS (EUCDS) 

Markit Itraxx EU senior financial CDS er credit default swaps for trancher af de største finansielle 

institutioner i Eurozonen. Markit Itraxx EU senior financial (EUCDS) er et indeks opgjort af 25 

ligeligt vægtede credit default swaps på investment grade europæiske finansielle institutioner. 

Indekset er rullende og revurderes således hver sjette måned i marts og september hvor medlemmer 

af indekset tilføjes og fjernes (jf. definition fra Bloomberg). Dette er et professionelt sammensat 

indeks og det er derfor vurderet, at dette vil være den bedst mulige repræsentation af de europæiske 

CDS præmier som skal indgå i modellen. Da CDS’er er et udtryk for kreditrisiko og det netop er et 

spørgsmål om kredit- eller likviditetsrisiko der ønskes besvaret er EUCDS variablen tilføjet til 

modellen. EUCDS er noteret i antal basispunkter og omregnet til en first difference variabel i 

henhold til nedenstående formel: 

  

𝐸𝑈𝐶𝐷𝑆∆ = 𝐸𝑈𝐶𝐷𝑆𝑡 −  𝐸𝑈𝐶𝐷𝑆𝑡−1 

 

US senior financial CDS (USCDS) 

US senior financial CDS (USCDS) er en tranche af credit default swaps for de største finansielle 

institutioner i USA. Specifikt er USCDS en vægtet sammensætning af ni af de største finansielle 

institutioner i USA som eksempelvis Goldman Sachs, Morgan Stanley og JP Morgan Chase. 

Tidligere i afsnittet vedrørende finanskrisen er der gennemgået hvorledes en CDS grundlæggende 

fungerer samt hvorledes dette finansielle instrument påvirker kreditrisiko i tiden omkring 

finanskrisen. Det er netop med udgangspunkt i disse forklaringer, at denne variabel er medtaget i 

modellen. Det antages at disse observationer vil være med til at kunne afklare om der er tale om en 

krise påvirket af og med udgangspunkt i kreditrisiko eller likviditetsmangel idet CDS’er er et udtryk 

for kreditrisiko.  

Data der er udtrukket for USCDS variablen er noteret i basispunkter. De enkelte observationer er 

omregnet således, at der ses på first difference. Beregningen er foretaget i henhold til nedenstående 

formel:  

 

𝑈𝑆𝐶𝐷𝑆∆ = 𝑈𝑆𝐶𝐷𝑆𝑡 −  𝑈𝑆𝐶𝐷𝑆𝑡−1 
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Ændringen i inflation for USA og Eurozonen (USINFL og EUINFL) 

Der er udtrukket information vedrørende udviklingen af inflationen i henholdsvis USA og 

Eurozonen. Den indsamlede data er noteret som en procentsats for begge dataserier og er oplyst fra 

måned til måned. Data for inflationen er indsamlet for at tilføre modellen elementer af 

makroøkonomi. Dette gøres således, at det kan efterprøves om det vil have indflydelse på afvigelsen 

fra den dækkede renteparitet. Det første der er gjort er at udregne en first difference, for at sikre en 

stationær variabel, som viser ændringen fra tiden t-1 til tiden t i henhold til nedenstående to formler: 

 

∆USINFL𝑡 = USINFL𝑡 −  USINFL𝑡−1 

∆EUINFL𝑡 = EUINFL𝑡 −  EUINFL𝑡−1 

 

Ud fra ovenstående to variable beregnes forskellen i mellem ∆USINFL og ∆EUINFL. Dette gøres 

for at der kan dannes et indtryk af i hvilket område inflationen stiger eller falder med den største 

frekvens. Denne ændring er beregnet i henhold til nedenstående formel: 

 

∆Pdiff𝑡 = ∆USINFL𝑡 −  ∆EUINFL𝑡 

 

Moneystock (MSUS og MSEUR) 

De sidste to variable der er udtrukket til modellen er Moneystock M1 for både USD og EUR. Disse 

to variable viser henholdsvis mængden af tilgængelige USD og EUR der er på et givent tidspunkt.  

MSUS er noteret som milliarder USD og MSEUR er noteret som milliarder EUR. Disse er indsamlet 

for at kunne teste om makroøkonomiske forhold har haft indvirkning på afvigelsen. I modsætning 

til de andre forklarende variable er det her først nødvendigt at omregne data således, at det er den 

procentvise ændring fra måned til måned. Dette er gjort i henhold til nedenstående formel (MSUS): 

 

∆MS𝑈𝑆𝐷 = (MS𝑈𝑆𝐷,𝑡 − MS𝑈𝑆𝐷,𝑡−1) / MS𝑈𝑆𝐷,𝑡−1 

 

Med disse beregnede variable udregnes der efterfølgende en ændring mellem de to deltaværdier, 

∆MSus - ∆MSEUR. Denne beregning er foretaget ved anvendelse af nedenstående formel: 

∆MSdiff𝑡 = ∆MS𝑈𝑆𝐷,𝑡 −  ∆MS𝐸𝑈𝑅,𝑡 
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Øvrige forhold 

I det oprindelige datasæt inden der var foretaget beregning af de enkelte variable var der data op til 

1769 dage over perioden januar 2007 – december 2013. Da det ikke var alle variable der havde 

observationer tilgængelige på hver dag er alle observationer med delvist udeladt data fjernet fra 

datasættet til brug for analysen. Det endelige datasæt ender med variable der omfatter 1441 dage i 

perioden februar 2007. november 2013. 

Årsagen hertil skal bl.a. findes i, at variablen EU CDS havde 235 observationer med udeladt data og 

dermed er den variabel der har medvirket til at flest observationer er blevet fjernet.  

Det drejer sig totalt set om 328 dage der er blevet fjernet fra datasættet. Dette svarer til 18,5% af 

grunddataene og må betragtes som en betydelig del af datasættet der er gået tabt. Med 

udgangspunkt heri vurderes det nødvendigt, at der i modellens resultater og konklusioner tages 

forbehold for datasættets kvalitet. 

 

Af øvrige bemærkninger kan nævnes, at der ved beregningen af afvigelsen fra den dækkede 

renteparitet, i valutakryds der indeholder Japanske Yen, har de oplyste forwardkurser skulle 

divideres med 100 før de fås i pips. Årsagen skal findes i den lave vekselkurs på Yen. Dette er 

kendt markedsstandard. 

 

 

  



 Side 40 af 78 

 

Modellens antagelser 

Da der er tale om en stokastisk model baseret på tidsseriedata må det sikres, at modellen opfylder 

antagelserne for tidsserier. 

Der arbejdes med både stærke og svage antagelser og analysen vil tage udgangspunkt i opfyldelsen 

af de svage antagelser.  

Ydermere må det kontrolleres, at de forklarende variable er stationære og ikke lider af unit root. 

Dette vil være første skridt i kontrol af modellen. 

Teorien omkring modellens antagelser baseres på teori fra Agresti (2009) og Makridakis (1998). 

Henvisning laves her for ikke at skulle referere efter hvert afsnit.  

 

Unit root 

Det er vigtigt, at de uafhængige variable er stationære og derfor testes for unit root.  

Hvis variablene ikke er stationære kan modellen ligeledes ikke opfylde antagelserne. T-værdierne 

følger en t-fordeling og ved non-stationære variable vil dette ikke være tilfældet. Derfor vil 

resultaterne ikke være valide når der skal testes hypoteser. 

Unit root testes ved anvendelse af en Augmented Dickey-Fuller test. En Augmented Dickey-Fuller 

anvendes da denne tester bedre end en almindelig Dickey-Fuller test på større datasæt. Der testes 

for unit root i et tidsseriedatasæt der samtidig indeholder laggede variable.  

Formlen vil for hver af de forklarende variable være følgende: 

Δxt = (𝜌 − 1)xt-1 + 𝜀t 

Hvor hypotesen er: 

H0: 𝜌 – 1 = 0 

Ha: 𝜌 – 1 < 0 

 

Tidligt i projektets udarbejdelse fremgik det, at de uafhængige variable indeholdt unit root. Dette 

kan løses for stokastiske variable ved at tage first difference af variablen. Dette betyder nøjagtigt, at 

variablen opstilles ved: 

Δxt =xt - xt-1 

Netop denne metode er anvendt til at løse problemet med unit root, som tidligere vist i 

variabelforklaringen. 



 Side 41 af 78 

 

TS.1 – linearitet 

Første antagelse er, at modellen skal opfylde betingelsen om linearitet mellem den afhængige og de 

uafhængige variable. Dette gøres for, at sikre at der ikke anvendes en lineær model på data der ikke 

har lineær sammenhæng. 

Den stokastiske proces følger en lineær model ved: 

 

𝑦𝑡 =  𝛼 +  𝛽1𝑋𝑡1 +  𝛽2𝑋𝑡2 +  … + 𝛽𝑘𝑋𝑡𝑘 +  𝜀𝑡 

 

Antagelsen testes ved et plot af residualerne mod de predicted values der gerne skulle vise, at 

punkterne ligger symmetrisk fordelt omkring en horisontal linje. 

 

 

TS.2 – multikollinaritet 

Den anden antagelse er uafhængighed mellem de uafhængige variable. Det testes, at der ikke er 

korrelation mellem de forklarende variable. Denne antagelse skal være opfyldt da fokus i projektet 

ligger på de enkelte variables påvirkning på modellen snarere end variablenes forklaring af 

hinanden. Derfor må det sikres, at der ikke er perfekt lineær afhængighed mellem de enkelte 

variable. 

Antagelsen testes ved, at opstille de uafhængige variable i en korrelationsmatrice. Her forudsættes 

at korrelationen imellem de enkelte variable ikke må overstige |0,5|.  

 

 

TS.3 – exogenitet 

Der testes for exogenitet med det formål at sikre, at der ikke er korrelation mellem de uafhængige 

variable og fejlleddet ved: 

 

E(εt|X) = 0, 

 

for alle t, den forventede værdi af fejlleddet εt, givet de uafhængige variable for alle tidsperioder, er 

0.  
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Denne betingelse opfylder stærk exogenitet. Alt der får de uafhængige variable til at være korreleret 

til fejlleddet i alle tidsperioder får antagelsen til ikke at være opfyldt. Det betyder, at X ikke må 

have lagged effekt på Y.  

 

Modellen vil kun opfylde de svage antagelser og derfor testes for TS.3’. Dermed søges følgende 

betingelse opfyldt: 

 

E(εt|xt) = 0 

 

Der er tale om en svagere antagelse, idet der ikke ses på hvordan fejlleddet εt er korreleret til de 

uafhængige variable i andre tidsperioder.  

TS.3’ testes ved, at der opstilles en regression hvor de uafhængige variable regresseres på fejlleddet. 

Dermed fås følgende formel: 

 

𝜀𝑡 =  𝛼 +  𝛽1𝑋𝑡1 +  𝛽2𝑋𝑡2 +  … + 𝛽𝑘𝑋𝑡𝑘 +  µ𝑡 

Hvor følgende hypotese testes for hver af de uafhængige variable: 

𝐻0: 𝛽t = 0 

Ha: 𝛽t ≠ 0 

0-hypotesen må ikke kunne forkastes for, at antagelsen er opfyldt. Dermed må ingen af de 

forklarende variablene være signifikante. 

 

 

TS.4 – heteroskedasticitet 

Fjerde antagelse er, at residualerne er homoskedastiske. Det må sikres, at residualerne har konstant 

varians da dette ellers kan lede til vildledning i signifikanstesten. Hvis antagelsen ikke kan opfyldes 

lider dataene af heteroskedasticitet.  

Antagelsen opstilles som følgende: 

 

Var(𝜀𝑡|X) = Var(𝜀𝑡) = σ2, t=1,2,…,n. 
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For den svage antagelse, TS.4’, gælder følgende: 

 

Var(𝜀𝑡|xt) = σ2 

 

Der testes for heteroskedasticitet på to måder. En grafisk test ved et plot af residualerne over tid der 

gerne skulle vise, at der ikke er en afvigende trend i variansen over tid. Ydermere testes der for 

heteroskedasticitet ved en Breusch-Pagan test.  

Hvor 0-hypotesen kan opstilles som: 

 

𝐻0: 𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑡|𝑋) =  𝜎2 

𝐻𝑎: 𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑡|𝑋) ≠  𝜎2 

 

Her testes for konstant varians hvor alternativ hypotesen forkaster konstant varians givet de 

forklarende variable og medfører, at der er heteroskedasticitet. 

 

TS.5 – autokorrelation 

Femte og sidste antagelse tester for autokorrelation. Autokorrelation udtrykker om modellen er 

forklaret af sig selv i tidligere (laggede) perioder.  

Netop denne antagelse er typisk et problem i finansielle data da der sjældent ses random walk i 

finansielle observationer og dataene er påvirket af tidligere værdier. 

For at teste for autokorrelation køres en Durbin-Watson test på residualerne. Derfor opstilles 

følgende hypotese hvor ρ, ligesom ved test for unit root, udtrykker den laggede variabels 

påvirkningskoefficient af den nutidige variabel: 

H0: ρ = 0 

Ha: ρ > 0 
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Hvor teststørrelsen er: 

𝑑 =  
∑ (𝜀𝑡−𝜀𝑡−𝑡−1 )

2𝑛
2

∑ (𝜀𝑡)2𝑛
1

,  

hvor 𝜀𝑡 er residualerne i modellen estimeret ved Ordinary Least Squares (mindste kvadraters 

metode) 

Det kan vises, at d ≈ 2(1 – r), hvor r er den estimerede autokorrelation. Relationen medfører, at 2 er 

et ’symmetripunkt’ – små værdier af d (mod 0) indikerer positiv autokorrelation og store værdier 

(mod 4) indikerer negativ autokorrelation. 
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Forklaring på afvigelser fra CIP 

Som beskrevet i indledningen og kompositionen for opgaven ønskes afvigelser fra CIP undersøgt 

ved udarbejdelse af en økonometrisk model. Fremgangsmåden er som beskrevet i tidligere 

metodeafsnit. 

Der arbejdes med to modeller. En primær model vil forklare ændringer i CIP (first difference) da 

denne model er den stærkeste. Mere herom senere. Den anden model vil forsøge at forklare den 

faktiske afvigelse fra CIP. 

 

Afvigelser fra CIP 

Da det er afvigelser fra den dækkede renteparitet der ønskes forklaret vil denne model søge at 

forklare afvigelser fra CIP i niveauer. Der arbejdes med den afhængige variabel der i 

metodeafsnittet er beskrevet til dette formål. Ydermere arbejder anvendes alle de beskrevne 

uafhængige variable. På baggrund heraf kan følgende regressionsmodel opstilles: 

 

𝑦𝑡 =  𝛼 + 𝛽1𝑇𝐸𝐷𝑆𝑃𝑡 + 𝛽2𝑀𝑂𝑉𝐸3𝑀𝑡 + 𝛽3𝑈𝑆10𝑌𝑡 +  𝛽4𝐸𝑈𝑅10𝑌𝑡 +  𝛽5𝑈𝑆𝐿𝑂𝐼𝑆𝑡 +  𝛽6𝐸𝑈𝐿𝑂𝐼𝑆𝑡

+  𝛽7𝐸𝑈𝐶𝐷𝑆𝑡 +  𝛽8𝑈𝑆𝐶𝐷𝑆𝑡 + 𝛽9𝑃𝑑𝑖𝑓𝑡 +  𝛽10𝑀𝑆𝑑𝑖𝑓𝑓𝑡 +  𝜀𝑡 

 

Der køres en Ordinary Least Squares (mindste kvadraters) regression på modellen der giver 

følgende output på de forklarende variable som vist i Tabel 1: 

Term Estimate Std Error t Ratio Prob>|t| 

TEDSP -0,16787 0,150975 -1,11 0,2664 

MOVE3M -1,92306 11,02165 -0,17 0,8615 

US10Y 14,8636 11,21559 1,33 0,1853 

EUR10Y -8,73679 11,16564 -0,78 0,4341 

USLOIS 101,1904 19,75821 5,12 <,0001* 

EULOIS 39,38048 31,48353 1,25 0,2112 

EUCDS -0,01261 0,026487 -0,48 0,6342 

USCDS 0,031067 0,063927 0,49 0,6271 

Pdiff -2936,7 196,6303 -14,94 <,0001* 

MSdiff 47,60732 23,80508 2 0,0457* 

Kilde: Egen beregning ved brug af SAS JMP 9.0                                                         Tabel 1 

Modellen har en R2=0,1596. 

Resultaterne viser jf. Tabel 1, tre signifikante variable. Money Stock og inflation er indikatorer som 

er medtaget for, at påvise om den makroøkonomiske udvikling har indflydelse på afvigelsen fra den 

dækkede renteparitet. Umiddelbart var det ikke forventet, at dette ville være tilfældet, da tidligere 

undersøgelser og teori om CIP synes at vise at det primært er forhold på kapitalmarkederne og de 

finansielle markeder der er afgørende for afvigelsen. 
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US Libor-OIS spread’et er ligeledes signifikant hvilket giver mening rent intuitivt. Dog overrasker 

det, at hverken TED Spread, EU Libor-OIS spread eller CDS’er er signifikante. Modellen synes 

generelt at være lidt kontraintuitiv og derfor testes antagelserne inden der tolkes på modellen. 

 

Modellens opfyldelse af TS-antagelser 

Idet der arbejdes med tidsserie-data må det sikres, at modellen opfylder de nødvendige antagelser. 

Derfor testes der for TS-antagelser 1-5 samt unit root for de forklarende variable. 

 

Unit root 

Som beskrevet i metodeafsnittet er de uafhængige variable i first difference idet de led af unit root. 

Der testes nu for unit root ved en Augmented Dickey-Fuller test. Regressionen for hver af de 

forklarende variable er følgende: 

Δxt = (𝜌 − 1)xt-1 + 𝜀t 

Hvor hypotesen er: 

H0: 𝜌 – 1 = 0 

Ha: 𝜌 – 1 < 0 

 

Testresultaterne er vist forneden for hver af de forklarende variable. Som det fremgår af resultaterne 

i Tabel 2 ses det, at der som følge af first difference ikke er unit root, og 0-hypotesen kan forkastes i 

alle tilfælde grundet den lave P-værdi. 

  

Variabel Dickey-Fuller P-værdi 

TEDSP -11.196 <0.01* 

MOVE3M -8.663 <0.01* 

US10Y -10.127 <0.01* 

EUR10Y -11.353 <0.01* 

USLOIS -9.028 <0.01* 

EULOIS -8.702 <0.01* 

EUCDS -17.077 <0.01* 

USCDS -12.982 <0.01* 

Pdiff -5.086 <0.01* 

MSdiff -9.755 <0.01* 

Kilde: Egen beregning vha. R                                                                                  Tabel 2 
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TS1 – model 

Første antagelse er, at modellen skal opfylde betingelsen om linearitet mellem den afhængige og de 

uafhængige variable.  

Antagelsen testes ved et plot af residualerne mod de predicted values.  

 
                                                    Kilde: Egen beregning vha. JMP 9.0  Figur 17 

 

Punkterne synes ikke at ligge perfekt symmetrisk fordelt omkring linjen, men omvendt er der ikke 

tale om en kurvet/buet trend i punkterne. Resultaterne danner grundlag for, at anvende en lineær 

model på dataene, men resultaterne bør tolkes med forsigtighed. Antagelsen vurderes dog opfyldt 

på tilfredsstillende niveau i forhold til, at der kan arbejdes videre med de øvrige antagelser. 

 

TS2 – Multikollinaritet 

Den anden antagelse er uafhængighed mellem de uafhængige variable.  

Dette testes ved, at plotte de uafhængige variable i en korrelationsmatrice.  

Som det kan aflæses af Tabel 3 ses værdier der alle ligger under |0,5|-niveau. Det synes dermed 

rimeligt at forudsætte at antagelsen er opfyldt og der dermed ikke er korrelation mellem de 

uafhængige variable. 

Oprindeligt var ønsket, at medtage MOVE Index 1-month. Dette viste sig dog at 

korrelationskoefficienten til Ted Spread’et var i niveauet |0,9|. Variablen blev dermed fjernet fra 

modellen.  
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 TEDSP MOVE3M US10Y EU10Y USLOIS EULOIS EUCDS USCDS Pdiff MSdiff 

TEDSP 1,000 0,050 0,087 0,031 0,273 0,275 0,017 0,135 -0,021 0,004 

MOVE3M 0,050 1,000 0,008 0,004 0,089 0,114 0,012 -0,018 -0,004 0,038 

US10Y 0,087 0,008 1,000 0,444 -0,056 -0,100 -0,042 -0,182 0,054 -0,041 

EUR10Y 0,031 0,004 0,444 1,000 -0,027 -0,147 -0,033 -0,210 0,041 -0,034 

USLOIS 0,273 0,089 -0,056 -0,027 1,000 0,417 0,021 0,159 0,017 0,029 

EULOIS 0,275 0,114 -0,100 -0,147 0,417 1,000 0,054 0,203 -0,019 0,043 

EUCDS 0,017 0,012 -0,042 -0,033 0,021 0,054 1,000 0,056 0,000 0,010 

USCDS 0,135 -0,018 -0,182 -0,210 0,159 0,203 0,056 1,000 0,006 0,036 

Pdiff -0,021 -0,004 0,054 0,041 0,017 -0,019 0,000 0,006 1,000 -0,078 

MSdiff 0,004 0,038 -0,041 -0,034 0,029 0,043 0,010 0,036 -0,078 1,000 

Kilde: Egen beregning vha. JMP 9.0                                                          Tabel 3

                                

 

TS3 – Exogenitet 

Exogenitet testes for, at sikre at der ikke er korrelation mellem de uafhængige variable og fejlleddet.  

Der testes kun i samme tidsperiode og dermed opfyldes kun antagelsen om svag exogenitet. For at 

teste antagelsen laves en regression hvor residualerne regresseres på de uafhængige variable. Vi får 

dermed følgende regression: 

 

𝜀𝑡 =  𝛼 +  𝛽1𝑇𝐸𝐷𝑆𝑃𝑡 +  𝛽2𝑀𝑂𝑉𝐸3𝑀𝑡 +  𝛽3𝑈𝑆10𝑌𝑡 + 𝛽4𝐸𝑈𝑅10𝑌𝑡 + 𝛽5𝑈𝑆𝐿𝑂𝐼𝑆𝑡 + 𝛽6𝐸𝑈𝐿𝑂𝐼𝑆𝑡

+  𝛽7𝐸𝑈𝐶𝐷𝑆𝑡 +  𝛽8𝑈𝑆𝐶𝐷𝑆𝑡 +  𝛽9𝑃𝑑𝑖𝑓𝑡 +  𝛽10𝑀𝑆𝑑𝑖𝑓𝑓𝑡 +  µ𝑡 

 

Herefter testes følgende hypotese for hver af de uafhængige variable: 

𝐻0: 𝛽t = 0 

Ha: 𝛽t ≠ 0 
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Term Estimate Std Error t Ratio Prob>|t| 

TEDSP -7,00E-15 0,150975 0 1 

MOVE3M 1,17E-12 11,02165 0 1 

US10Y -1,51E-12 11,21559 0 1 

EUR10Y -2,78E-13 11,16564 0 1 

USLOIS 4,67E-12 19,75821 0 1 

EULOIS 1,38E-12 31,48353 0 1 

EUCDS 7,18E-16 0,026487 0 1 

USCDS -1,22E-14 0,063927 0 1 

Pdiff 5,67E-11 196,6303 0 1 

MSdiff -3,02E-12 23,80508 0 1 

Kilde: Egen beregning vha. JMP 9.0                                                           Tabel 4 

Som det fremgår af Tabel 4 har alle de forklarede variable en t-værdi tilnærmet 0. Det fremgår af p-

værdien, at ingen af de forklarende variable er signifikante og dermed kan 0-hypotesen ikke 

forkastes for nogen af variablene. Antagelsen om svag exogenitet kan dermed konkluderes opfyldt. 

 

TS4 – heteroskedasticitet 

Fjerde antagelse tester for heteroskedasticitet.  

Der testes for heteroskedasticitet ved en grafisk test der ved et plot af residualerne over tid der gerne 

skulle vise, at der ikke er en afvigende trend i variansen. Ydermere testes der for heteroskedasticitet 

ved en Breusch-Pagan test. 

Det grafiske plot viser følgende: 

 
                                                      Kilde: Egen beregning vha. JMP 9.0 Figur 18 

 

Det er svært ud fra Figur 18 at vurdere om modellen lider af heteroskedasticitet. Der synes, at være 

afvigende trend, men det kan ikke konkluderes ud fra ovenstående. Der testes ved Breusch-Pagan 

for, at bekræfte resultaterne.  
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Hvor 0-hypotesen kan opstilles som: 

𝐻0: 𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑡|𝑋) =  𝜎2 

𝐻𝑎: 𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑡|𝑋) ≠  𝜎2 

 

Breusch-Pagan tester imod heteroskedasticitet og resultaterne i Tabel 5 viser, at den lave p-værdi 

medfører, at 0-hypotesen kan forkastes. Modellen lider dermed af heteroskedasticitet. 

Breusch-Pagan DF P-værdi 

54.667 9 1,41E-05* 
Kilde: Egen beregning vha. R                                                           Tabel 5 

 

TS5 – autokorrelation 

Sidste antagelse er TS.5, der tester for autokorrelation. 

 

For at teste for autokorrelation køres en Durbin-Watson test på residualerne. Der opstilles følgende 

hypotese: 

H0: ρ = 0 

Ha: ρ > 0 

Hvor teststørrelsen er: 

𝑑 =  
∑ (𝜀𝑡 − 𝜀𝑡−𝑡−1 )

2𝑛
2

∑ (𝜀𝑡)2𝑛
1

 

Analysen giver følgende resultater: 

Durbin-Watson Number of Obs. AutoCorrelation Prob<DW 

0,141797 1441 0,9283 <,0001 

Kilde: Egen beregning vha. JMP 9.0                                                  Tabel 6  

Som det fremgår af d-værdien i Tabel 6 ses der værdier tæt på 0. Værdier tæt på 0 indikerer, som 

beskrevet i metodeafsnittet, at der er positiv autokorrelation. Antagelsen kan dermed ikke antages 

opfyldt. 
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Konklusion på antagelser 

Som det er vist i test af antagelserne er modellen ikke på et tilstrækkeligt sikkert metodisk grundlag 

til, at der kan arbejdes videre med den. Modellen lider af heteroskedasticitet og autokorrelation og 

på baggrund heraf vurderes det, at modellen ikke vil kunne bruges til at forklare afvigelsen fra CIP 

idet resultaterne ikke er konsistente. 

Dette stemmer overens med resultaterne som blev vurderet til at være kontraintuitive. Der 

udarbejdes derfor en ny model. 

 

 

Ændring i afvigelser fra CIP 

Den primære model vil tage udgangspunkt i ændringerne fra CIP. Denne model lider ikke af samme 

mangler som den tidligere gennemgåede, hvilket vil blive bevist senere ved gennemgangen af TS.1-

5.  Tidligere nævnte uafhængige variable anvendes fortsat og derfor opstilles følgende model: 

 

𝑦𝑡 − 𝑦𝑡−1 =  𝛼 +  𝛽1𝑇𝐸𝐷𝑆𝑃𝑡 + 𝛽2𝑀𝑂𝑉𝐸3𝑀𝑡 +  𝛽3𝑈𝑆10𝑌𝑡 +  𝛽4𝐸𝑈𝑅10𝑌𝑡 +  𝛽5𝑈𝑆𝐿𝑂𝐼𝑆𝑡

+  𝛽6𝐸𝑈𝐿𝑂𝐼𝑆𝑡 + 𝛽7𝐸𝑈𝐶𝐷𝑆𝑡 +  𝛽8𝑈𝑆𝐶𝐷𝑆𝑡 +  𝛽9𝑃𝑑𝑖𝑓𝑡 +  𝛽10𝑀𝑆𝑑𝑖𝑓𝑓𝑡 +  𝜀𝑡 

 

Der køres en Ordinary Least Squares (mindste kvadraters) regression på modellen der giver 

følgende output på de forklarende variable som vist i Tabel 7: 

Term Estimate Std Error t Ratio Prob>|t| 

TEDSP 0,168174 0,044441 3,78 0,0002* 

MOVE3M -3,86337 3,244299 -1,19 0,2339 

US10Y 3,570398 3,301387 1,08 0,2797 

EUR10Y -5,56163 3,286684 -1,69 0,0908 

USLOIS -31,9461 5,815967 -5,49 <,0001* 

EULOIS 70,73008 9,267398 7,63 <,0001* 

EUCDS 0,005773 0,007797 0,74 0,4592 

USCDS 0,085023 0,018817 4,52 <,0001* 

Pdiff 38,03673 57,87952 0,66 0,5112 

MSdiff -5,71052 7,007193 -0,81 0,4152 

Kilde: Egen beregning ved brug af SAS JMP 9.0                                                         Tabel 7 

Modellen har en forklaringsgrad på R2 = 0,087722. Den lave forklaringsgrad er forventelig idet der 

er tale om finansielle data og de forklarende variable kun dækker et smalt udsnit af tilgængelig 

finansielle data. Forklaringsgraden vurderes på denne baggrund at være på rimeligt niveau. 
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Det ses af Tabel 7, at fire forklarende variable er signifikante på 1% alpha-niveau. Det drejer sig om 

følgende: 

 Ted Spread 

 US Libor OIS Spread 

 EU Libor OIS Spread 

 US CDS præmier 

 

Tolkning af modellen 

Der tolkes på modellen ved gennemgang af de enkelte variable deres indflydelse på ændringen i 

afvigelsen fra CIP. Resultaterne søges forklaret med henvisning til praksis og hvorvidt resultaterne 

stemmer overens med de forhold der var gældende på de finansielle markeder i perioden. 

 

Ted Spread 

 

Term Estimate Std Error t Ratio Prob>|t| 

TEDSP 0,168174 0,044441 3,78 0,0002* 

Kilde: Tabel 7                                                            Tabel 8 

Følgende hypotese opstilles: 

𝐻0: 𝛽t = 0 

Ha: 𝛽t ≠ 0 

Modellen viser jf. Tabel 8, at ændringen i TED Spread’et er signifikant på 1% alpha-niveau og 

dermed forkastes 0-hypotesen. Ydermere fremgår det af koefficienterne, at værdien er positiv og 

dermed tenderer en stigning i TED Spread’et til at medføre en stigning i afvigelsen fra CIP.  

TED Spread udtrykker som tidligere nævnt forskellen mellem US LIBOR og renten på T-bills, og 

er altså spændet mellem det der kan vurderes som den usikre og sikre rente. Spread’et er dermed et 

udtryk for den risiko markedet vurderer der er i det finansielle system.  

Som beskrevet i afsnittet om den dækkede renteparitet blev det slået fast, at forhold der påvirker 

pariteten blandt andet er kreditrisiko. TED Spread’et udtrykker denne risiko og bør derfor intuitivt 

have positiv indflydelse på afvigelsen hvilket også er tilfældet. 

Figur 19 viser udviklingen af TED Spread’et i perioden som også viser, at differencen mellem den 

sikre og usikre rente når sit maksimum i efteråret 2008 usikkerheden på markederne er på sit 

højeste. Dette betyder dermed, at øget kreditrisiko, der vil blive afspejlet i en stigning af TED 

spread’et, medfører en stigning i afvigelsen fra CIP.  
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TED Spread’et er samtidig en indikator for likviditetsrisiko der dermed også synes, at have 

indflydelse på CIP. Det kan ud fra ovenstående ikke konkluderes hvorvidt afvigelsen fra CIP 

skyldes kredit- eller likviditetsrisiko eller en kombination af begge dele. Dette vil blive behandlet 

senere i opgaven. 

 
Kilde: Egen beregning med data fra Bloomberg                             Figur 19 

 

MOVE Index 3-month 

 

Term Estimate Std Error t Ratio Prob>|t| 

MOVE3M -3,86337 3,244299 -1,19 0,2339 

Kilde: Tabel 7                                  Tabel 9 

Følgende hypotese opstilles: 

𝐻0: 𝛽t = 0 

Ha: 𝛽t ≠ 0 

Som det fremgår af Tabel 9 er MOVE Indekset ikke signifikant på hverken 1- eller 5% alpha-niveau 

og 0-hypotesen kan dermed ikke forkastes. Udviklingen i indekset har dermed ikke signifikant 

indflydelse på ændringen i afvigelsen fra CIP. 

MOVE Indekset udtrykker volatiliteten på statsobligationer og siger dermed generelt noget om 

kreditrisikoen i markedet. Dette kunne intuitivt godt tænkes, at have indflydelse da afvigelser fra 

CIP som blandt andet er påvirket af kreditrisiko som tidligere beskrevet. MOVE indekset måler 

usikkerheden på lange afkast over forholdvis kort tid; her tre måneder. Da afvigelsen fra CIP er 

udtrykt af korte renter kan forskellen mellem dette og MOVE indekset bevirke, at den ikke bliver 

signifikant.  
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Det kan på baggrund af analysen blot konkluderes, at MOVE Indekset ikke har signifikant 

indflydelse på ændringen i afvigelsen fra CIP målt over perioden februar 2007 til november 2013. 

 

 

US 10-årige statsrenter 

 

Term Estimate Std Error t Ratio Prob>|t| 

US10Y 3,570398 3,301387 1,08 0,2797 

Kilde: Tabel 7                               Tabel 10 

Følgende hypotese opstilles: 

𝐻0: 𝛽t = 0 

Ha: 𝛽t ≠ 0 

De 10-årige amerikanske statsrenter er ikke signifikante jf. resultaterne i Tabel 10. 0-hypotesen kan 

dermed ikke forkastes.  

På trods af at renterne er en af de vigtigere økonomiske indikatorer og har indflydelse på hele det 

økonomiske system, hvor de blandt andet er med til at styre pengemængden har de ikke signifikant 

indflydelse i modellen.  

De 10-årige renter bør, alt andet lige, forholde sig på et forholdsvis stabilt niveau. Hvor afvigelsen 

fra CIP viser store udsving under krisen vil billedet for renterne forholde sig mere stabilt. 

Afvigelsen fra CIP udtrykker blandt andet kreditrisiko og likviditetsrisiko. Dette kan ikke direkte 

aflæses i de 10-årige renter og derfor synes det intuitivt korrekt, at den ikke har signifikant 

indflydelse. Selvom økonomisk stress vil afspejles i renterne er det muligt at renterne i det store 

billede kan være med til, at give en indikation af økonomisk stabilitet, men ikke direkte kredit- og 

likviditetsrisiko på valutamarkedet som CIP udtrykker. 
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Euro 10-årige obligationsrenter 

 

Term Estimate Std Error t Ratio Prob>|t| 

EU10Y -5,56163 3,286684 -1,69 0,0908 

Kilde: Tabel 7                                Tabel 11 

Følgende hypotese opstilles: 

𝐻0: 𝛽t = 0 

Ha: 𝛽t ≠ 0 

Ændringen i de 10-årige Eurobonds afkast er ikke signifikante for ændringen i afvigelsen fra CIP, 

og 0-hypotesen kan dermed ikke forkastes. Der ses dog en t-værdi der ligger på 1,72 

standardafvigelser og en P-værdi på ca. 9% jf. resultaterne i Tabel 11. 

Ligesom med de amerikanske renter er det ikke overraskende, at variablen ikke er signifikant idet 

den ofte er et udtryk for den mere generelle tilstand af økonomien og ikke viser samme volatilitet 

som den der ses i ændringen af afvigelsen fra CIP. 

Det overrasker alligevel noget, at t-værdien ligger i det niveau der er tilfældet.  

 

US Libor OIS Spread 

 

Term Estimate Std Error t Ratio Prob>|t| 

USLOIS -31,9461 5,815967 -5,49 <,0001* 

Kilde: Tabel 7                                Tabel 12 

Følgende hypotese opstilles: 

𝐻0: 𝛽t = 0 

Ha: 𝛽t ≠ 0 

0-hypotesen kan forkastes. US Libor OIS spread’et er signifikant på 1% alpha-niveau hvilket er 

ganske forventeligt. Overraskende er, at koefficienten er negativ og en stigning i spread’et dermed 

medfører en reduktion i ændringen i afvigelsen fra CIP. 

Da afvigelser fra den dækkede renteparitet tidligere er beskrevet som værende påvirket af kredit og 

likviditetsrisiko synes dette intuitivt noget overraskende.  

LIBOR OIS Spread’et udtrykker forskellen mellem US Libor 3-måneder og 3-måneders 

gennemsnittet af US Overnight Index Swap-renten. Ser man på præcis hvad spread’et udtrykker, må 
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man se på de to komponenter. Libor er den rente bankerne låner usikrede midler til på interbank-

markedet. En Overnight Index Swap er en swap bankerne kan indgå der giver ret til, at man 

modtager et fixed beløb ved udløb af swappen som er OIS-renten. Modsat skal banken betale et 

gennemsnit af den effektive 3-måneders federal fund rate.  

Da der ikke er nogen initiale cash flows ved indgåelse af swappen indeholder denne mindre 

kreditrisiko. Libor indeholder både kredit og likviditetsrisiko og dermed vurderes forskellen på de 

to renter som en god indikator for kreditrisiko mellem bankerne (Thornton, 2008).  

Det synes intuitivt at give mening, at spread’et er signifikant på denne baggrund, men koefficienten 

er overraskende. Det er umiddelbart modsigende, at stigende risiko skulle medføre en reduktion i 

afvigelsen fra CIP.  

For at forklare dette forhold ses nærmere på præcist hvad afvigelsen udtrykker. Rentepariteten er 

reelt et forhold hvor man låner i et lands banker og placerer i et fremmed lands banker. Hvis Libor 

stiger i det land hvor man placerer pengene bør afvigelser fra CIP umiddelbart også stige som følge 

af øget kreditrisiko udtrykt ved stigende rente. Hvis det andet lands banker, altså det land hvor man 

låner, samtidig bliver mere risikable kan man argumentere for, at det er muligt at man kræver 

mindre kompensation for at tage CIP risiko.  

Det må derfor i praksis betyde, at markedet vurderer øget kreditrisiko på de europæiske finansielle 

institutioner. Det sker med baggrund i, at en stigning i de amerikanske Libor-renter medfører en 

stigning i US Libor-OIS spread’et. Bankerne i Europa bliver samtidig, relativt til de amerikanske, 

mere risikofyldte og investor har derfor incitament til at påtage sig CIP-risiko i stedet for 

kreditrisiko på europæiske institutioner. Dermed bliver koefficienten negativ. 

 

EU Libor OIS Spread 

 

Term Estimate Std Error t Ratio Prob>|t| 

EULOIS 70,73008 9,267398 7,63 <,0001* 

Kilde: Tabel 7                               Tabel 13 

Følgende hypotese opstilles: 

𝐻0: 𝛽t = 0 

Ha: 𝛽t ≠ 0 

EU Libor-OIS spread’et er klart signifikant på 1% alpha-niveau med en t-værdi på knap 8 og 0-

hypotesen kan forkastes. Samtidig ses det af koefficienten, at fortegnet er positivt og en stigning i 

spread’et har tendens til at medføre en stigning i ændringen af afvigelsen fra CIP. 
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EU Libor-OIS spread’et er beregnet på forskellen mellem EU Libor renten og OIS-renten. I den 

europæiske Overnight Index Swap er Eunia referencerenten, som er et udtryk for Euro Overnight 

Index Average.  

Det ses dermed tydeligt af modellen, at dette er signifikant og dermed vurderes det, at kreditrisiko 

er signifikant i forhold til afvigelsen fra CIP. 

Det kan dog diskuteres hvorvidt spread’et også indeholder likviditetsrisiko idet der er forskel på 

løbetiderne. Hvor gennemsnittet af OIS-renten baseres på daglige renter er 3-måneders Libor renten 

en længere rente.  

St. Louis Fed argumenterer for, at spread’et måler kreditrisiko og ligeledes gør Coffey et al. (2009). 

Modsat bruger Baba et al. (2008) spread’et som en proxy for likviditetsrisiko. 

Tidligere research tyder på, at der hovedsageligt er tale om et mål for kreditrisiko, men samtidig et 

element af likviditetsrisiko. Det er dermed svært at bruge spread’et som determinant for om der 

udelukkende er tale om kreditrisiko. 

At variablen er klart signifikant og bidrager positivt til ændringen i afvigelsen fra CIP vurderes ikke 

overraskende. Idet den måler risikoen på de europæiske institutioner og i det finansielle system må 

denne forventes som en af de vigtigste variable idet vi ser over en periode der også dækker 

sovereign wealth krisen. Som tidligere vist i Figur 7 var der også betydelige udsving i denne 

periode og det synes dermed rimeligt at antage at kreditrisiko også var en væsentlig faktor for 

afvigelser fra CIP i denne periode. 

 

EU CDS 

 

Term Estimate Std Error t Ratio Prob>|t| 

EUCDS 0,005773 0,007797 0,74 0,4592 

Kilde: Tabel 7                                Tabel 14 

Følgende hypotese opstilles: 

𝐻0: 𝛽t = 0 

Ha: 𝛽t ≠ 0 

Det ses af modellen i Tabel 14, at udviklingen i de europæiske CDS præmier ikke er signifikante i 

ændringen i afvigelsen fra CIP. Variablen er tydeligt ikke-signifikant og 0-hypotesen kan ikke 

forkastes. 

Det overrasker noget idet der tidligere med Libor-OIS spread og Ted Spread er indikeret at der kan 

være tale om en kreditkrise. Udviklingen i CDS præmierne burde derfor intuitivt være signifikante 
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idet stigende CDS præmier udtrykker øget kreditrisiko. Det samme gør sig gældende ud fra tidligere 

analyse af hvorfor koefficienterne på de to Libor-OIS spread har forskellige fortegn. 

Det kan på baggrund heraf diskuteres hvorvidt det er likviditetsaspektet i de tidligere nævnte 

spreads der gør disse signifikante snarere end det er kreditrisikoelementet. At de europæiske 

CDS’er er så tydeligt ikke-signifikante er noget overraskende. Selvom krisen blev udløst af især de 

amerikanske finansielle institutioner var hele den globale finansielle sektor kraftigt påvirket og 

derfor overrasker det, at variablen ikke er signifikant. Kreditrisiko på de europæiske institutioner 

synes også at have været en vigtig faktor og bidraget til, at der ikke blev stillet USD-likviditet til 

rådighed for disse som tidligere beskrevet. 

Modellen er testet i perioden januar 2008 - december 2009 hvor markederne oplever høj volatilitet 

og afvigelsen fra CIP er størst. Heller ikke her bliver variablen signifikant (Bilag 1). 

Dette synes at kunne indikere, at der er tale om en likviditetskrise. Det kan i hvert fald konkluderes, 

at variablen ikke har signifikant indflydelse i ændringen på afvigelsen fra den dækkede renteparitet. 

Resultaterne er overraskende og til dels kontraintuitive, også sammenholdt med de øvrige resultater. 

Af denne årsag må der derfor stilles spørgsmålstegn ved datasættets kvalitet hvor en del 

observationer er fjernet som beskrevet i metodeafsnittet. På baggrund heraf kan der være usikkerhed 

om resultaterne og dermed synes det ikke usandsynligt, at et bedre datasæt eller en bedre model vil 

kunne tænkes, at vise at variablen er signifikant.  

 

 

US CDS 

 

Term Estimate Std Error t Ratio Prob>|t| 

USCDS 0,085023 0,018817 4,52 <,0001* 

Kilde: Tabel 7                                Tabel 15 

Følgende hypotese opstilles: 

𝐻0: 𝛽t = 0 

Ha: 𝛽t ≠ 0 

Modsat de europæiske CDS’er er de amerikanske CDS’er signifikante og 0-hypotesen forkastes. 

Variablen er signifikant på 1% alpha-niveau som det ses af Tabel 15.  

Koefficienten er positiv og giver dermed også intuitivt mening ud fra teorien om CIP. Stigende 

kreditrisiko vil blive afspejlet i stigende CDS præmier og dermed føre til en stigning af ændringen i 

afvigelsen fra CIP. 
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Hvor der på basis af resultaterne for variablen EU CDS blev stillet spørgsmålstegn ved om der var 

tale om kredit- eller likviditetskrise danner resultaterne her grundlag for, at det ikke kan forkastes, 

at det er en kreditkrise man oplevede.  

At begge CDS-variable ikke er signifikante er stadig overraskende. Der er ikke i tidligere research 

testet alene valgte CDS-variable. Coffey et al. (2009) udarbejder én variabel af 13 non-US banker 

fratrukket én af 10 systemisk vigtige US banker. Denne variabel viser dermed forskellen i CDS 

præmierne mellem USA og Europa. De anvendte banker rapporterer alle Libor-renter i USA og 

Europa. Deres variabel er signifikant, men gør det svært at sammenligne direkte med EUCDS og 

USCDS. 

Coffey et al. (2009) argumenterer for, at deres variabel viser at det bl.a. er kreditrisiko på de 

europæiske banker der skaber afvigelsen fra CIP idet en stigning i deres spread er positivt korreleret 

med afvigelsen fra CIP. Deres variabel er konstrueret af banker der rapporterer til Libor og er derfor 

ikke sammenlignelig med modellens variabel der er fastsat ud fra Markitt Indekset. Dog kan det 

tyde på problemer med denne model eller variablen for de europæiske CDS’er. 

Kreditrisikoelementet må forsigtigt antages, at være til stede f.s.v.a. de amerikanske banker både ud 

fra nærværende variabel, men også signifikansen af TED spread og Libor-OIS spread.  

 

Inflationsudvikling mellem USA og Europa 

 

Term Estimate Std Error t Ratio Prob>|t| 

Pdiff 38,03673 57,87952 0,66 0,5112 

Kilde: Tabel 7                                Tabel 16 

Følgende hypotese opstilles: 

𝐻0: 𝛽t = 0 

Ha: 𝛽t ≠ 0 

For at se hvorvidt den makroøkonomiske udvikling har indflydelse på CIP er medtaget en variabel 

der viser forskellen på inflationsudviklingen mellem USA og Europa. Tabel 16 viser, at variablen 

ikke er signifikant med en svag t-værdi. 0-hypotesen kan dermed ikke forkastes. 

Det er forventeligt at variablen ikke ville være signifikant da den dækkede renteparitet overvejende 

er påvirket af forhold som kredit- og likviditetsrisiko samt øvrige forhold på de finansielle 

markeder, mere end den er bestemt af den makroøkonomiske udvikling. 
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Udviklingen i M1 Money Supply mellem USA og Europa 

 

Term Estimate Std Error t Ratio Prob>|t| 

MSdiff -5,71052 7,007193 -0,81 0,4152 

Kilde: Tabel 7                              Tabel 17 

Vi tester følgende hypotese: 

𝐻0: 𝛽t = 0 

Ha: 𝛽t ≠ 0 

M1 Money supply er endnu en makroøkonomisk variabel der er medtaget for, at se hvorvidt dette 

har indflydelse på CIP. M1 Money Supply bruges til at måle mængden af penge i cirkulation. 

Som det fremgår af Tabel 17 er ej heller denne signifikant og har en lav t-værdi og 0-hypotesen kan 

ikke forkastes. 

Det kan på baggrund heraf konkluderes, at finansielle forhold er afgørende for afvigelsen fra CIP og 

den makroøkonomiske udvikling ikke synes, at have signifikant betydning. 

 

 

Konklusion på modellen 

En ny model er udarbejdet hvor der i stedet for afvigelsen fra CIP ses på ændringen i afvigelsen fra 

CIP. Dette er gjort dette af hensyn til modellens styrke, idet den første model ikke opfyldte 

antagelserne for tidsserier. 

Som gennemgået er det påvist, at ændringen i afvigelsen fra CIP er påvirket af variable der 

hovedsageligt vedrører kredit- og likviditetsrisiko.  

Tolkningen af modellen gør det svært at fastslå hvorvidt der er tale om en afvigelse forårsaget 

hovedsageligt af kredit- eller likviditetsrisiko og dette leder til, at denne problemstilling behandles 

dybere i senere afsnit. Idet de signifikante variable langt hen ad vejen udtrykker både kredit- og 

likviditetsrisiko kan det ikke endegyldigt konkluderes hvad der synes afgørende for CIP. 

Gennemgangen af koefficienterne viste, at US Libor-OIS spread’et har negativ indflydelse på 

ændringen i afvigelsen fra CIP. Dette peger på, at kreditrisiko på de europæiske institutioner synes 

at have signifikant indflydelse på modellen. Af denne årsag vurderes det kontraintuitivt, at de 

eurpæiske CDS’er ikke er signifikante. Dette leder til, at der stilles spørgsmåltegn ved datasættets 

kvalitet der lider under, at mange observationer er pillet ud. 

Det er beskrevet i det indledende afsnit om finanskrisen, at problemerne startede med frygten for 

konkurs, men hurtigt spredte sig til at blive et likviditetsproblem. Dette kombineret med resultaterne 



 Side 61 af 78 

 

fra modellen kan tyde på, at der er tale om en likviditetskrise. Dette vil derfor undersøges nærmere 

for, at se på om det er årsagen til at EU CDS-variablen ikke er signifikant i modellen.  

Makroøkonomiske variable har ikke signifikant indflydelse på modellen og afvigelsen fra CIP synes 

overvejende drevet af udviklingen på de finansielle markeder. Dette stemmer med tidligere 

undersøgelser og teori om CIP. 

 

 

Modellens opfyldelse af TS-antagelser 

Hvor den første model led af heteroskedasticitet og autokorrelation og ikke opfyldte TS.1-5 er dette 

forsøgt løst ved at tage first difference af den afhængige variabel. Antagelserne for modellen 

gennemgås og beviser herved, at den er stærk nok til, at der kan tolkes på den. 

 

Unit root 

Da de samme uafhængige variable anvendes som i den første model, hvor afvigelsen fra CIP blev 

testet i niveauer henvises til disse resultater. 

Det blev bevist ud fra en Augmented Dickey-Fuller test, at resultaterne ikke lider af unit root og 

dataene dermed er stationære jf. Tabel 2. 

 

TS1 – model 

Der testes ligeledes ved denne model for betingelsen om linearitet ved et plot af residualerne mod 

de predicted values.  

 
                       Kilde: Egen beregning vha. JMP 9.0  Figur 20 

 

Som det ses ligger punkterne meget bedre symmetrisk fordelt omkring den horisontale linje end den 

første model. Dermed vurderes antagelsen om linearitet at være opfyldt. 
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TS2 – Multikollinaritet 

Betingelsen om multikollinaritet er ligeledes tidligere testet på de uafhængige variable. Der 

henvises derfor til resultaterne i Tabel 3. 

Det kan konkluderes, at betingelsen om multikollinaritet er opfyldt. 

 

 

TS3 – exogenitet 

Denne model testes også for svag exogenitet ved følgende formel: 

 

𝜀𝑡 =  𝛼 +  𝛽1𝑇𝐸𝐷𝑆𝑃𝑡 +  𝛽2𝑀𝑂𝑉𝐸3𝑀𝑡 +  𝛽3𝑈𝑆10𝑌𝑡 +  𝛽4𝐸𝑈𝑅10𝑌𝑡 +  𝛽5𝑈𝑆𝐿𝑂𝐼𝑆𝑡 +  𝛽6𝐸𝑈𝐿𝑂𝐼𝑆𝑡

+  𝛽7𝐸𝑈𝐶𝐷𝑆𝑡 +  𝛽8𝑈𝑆𝐶𝐷𝑆𝑡 +  𝛽9𝑃𝑑𝑖𝑓𝑡 +  𝛽10𝑀𝑆𝑑𝑖𝑓𝑓𝑡 + µ𝑡 

 

Herefter testes følgende hypotese for hver af de uafhængige variable: 

𝐻0: 𝛽t = 0 

Ha: 𝛽t ≠ 0 

Term Estimate Std Error t Ratio Prob>|t| 

TEDSP 1,50E-15 0,044441 0 1 

MOVE3M -1,22E-13 3,244299 0 1 

US10Y 2,86E-13 3,301387 0 1 

EUR10Y 9,49E-14 3,286684 0 1 

USLOIS -3,56E-13 5,815967 0 1 

EULOIS -1,31E-12 9,267398 0 1 

EUCDS -1,93E-16 0,007797 0 1 

USCDS 3,95E-15 0,018817 0 1 

Pdiff 9,47E-13 57,87952 0 1 

MSdiff 6,87E-13 7,007193 0 1 

Kilde: Egen beregning vha. JMP 9.0                                                          Tabel 18 

Det fremgår af p-værdien i Tabel 18, at ingen af de forklarede variable er signifikante og dermed 

kan 0-hypotesen ikke forkastes for nogen af variablene. Antagelsen om svag exogenitet kan dermed 

konkluderes opfyldt. 
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TS4 – heteroskedasticitet 

Fjerde antagelse testes også her ved en grafisk test ved at plotte residualerne over tid og ved en 

Breusch-Pagan test. 

Det grafiske plot viser følgende: 

 
                       Kilde: Egen beregning vha. JMP 9.0  Figur 21 

 

Det er svært ud fra Figur 21 at vurdere om modellen lider af heteroskedasticitet. Plottet synes 

umiddelbart, at vise konstant varians, men det kan ikke konkluderes ud fra ovenstående. Der testes i 

stedet ved Breusch-Pagan. 

 

0-hypotesen kan opstilles som: 

𝐻0: 𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑡|𝑋) =  𝜎2 

𝐻𝑎: 𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑡|𝑋) ≠  𝜎2 

 

Der testes imod heteroskedasticitet ved Breush-Pagan og resultaterne i Tabel 19 viser, at den lave p-

værdi medfører, at 0-hypotesen ikke kan forkastes. Modellen lider af heteroskedasticitet. 

Breusch-Pagan DF P-værdi 

82.029 9 6,38E-11 
Kilde: Egen beregning vha. R                             Tabel 19 
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TS5 – autokorrelation 

Hvor den første model led af autokorrelation er dette forsøgt løst ved at tage first difference af den 

forklarede variabel. 

For at teste for autokorrelation køres en Durbin-Watson test på residualerne. Følgende hypotese 

opstilles: 

 

H0: ρ = 0 

Ha: ρ > 0 

Hvor teststørrelsen er: 

𝑑 =  
∑ (𝜀𝑡 − 𝜀𝑡−𝑡−1 )

2𝑛
2

∑ (𝜀𝑡)2𝑛
1

 

 

Resultater fremgår i Tabel 20: 

Durbin-Watson Number of Obs. AutoCorrelation Prob<DW 

2,135573 1441 -0,0678 0,9943 

Kilde: Egen beregning vha. JMP 9.0                                                         Tabel 20 

Testen viser en d-værdi tæt på 2 som indikerer, at modellen ikke lider af autokorrelation. Dermed er 

autokorrelation fjernet ved, at anvende en model der viser ændringen i afvigelsen fra CIP. 

 

Konklusion på antagelserne 

Modellen lider af heteroskedasticitet, men opfylder de øvrige antagelser i TS’.1-5 ligesom dataene 

er stationære. Da heteroskedasticitet ikke vurderes, at have afgørende betydning for tidsseriedata 

accepteres modellen. 

Det vurderes på baggrund antagelserne at modellen dog kan anvendes til forklaring af ændringen i 

afvigelsen fra CIP dog med forbehold for, at alle antagelserne ikke er opfyldt ligesom der kun er 

testet svage antagelser. Resultaterne må derfor anvendes med stor forsigtighed.  

Som beskrevet i metodeafsnittet har datasættet visse mangler og problemer i og med en del 

observationer er fjernet. Dette medfører, at der tages forbehold i tolkningen af resultaterne og 

konklusioner på modellen. 
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Afrunding 

De to modeller er gennemgået. Den oprindelige model er kasseret da den ikke opfylder antagelserne 

for tidsseriemodeller og for at løse dette er udarbejdet en ny model der søger at forklare ændringen i 

afvigelsen fra CIP. 

Den model der anvendes til analysen lider af heteroskedasticitet, men øvrige svage antagelser for 

TS.1-5 er opfyldt og dataene er ligeledes stationære. Modellen bør derfor kunne give en indikation 

på de signifikante variable i forhold til afvigelsen fra CIP, men resultaterne skal dog anvendes med 

forbehold. 

Resultaterne mellem de to modeller er dermed inkonsistente og mest tillid tillægges den anden 

model og anvendes derfor som den primære model i analysen. 

 

Likviditets- kontra kreditkrise 

Som gennemgået i afsnittet om opgavens komposition arbejdes der videre med at analysere på 

hvorvidt der er tale om likviditets- eller kreditkrise og til dette formål anvendes resultaterne fra den 

stærke model. 

På baggrund heraf prøves at fastslå hvad der styrer afvigelsen fra CIP. Ydermere analyseres 

problemstillingen ved, at anvende grafisk analyse af afvigelsen fra CIP hvor der ses på udviklingen 

i de perioder efter Fed åbner Dollar liquidity swap lines. 

 

Analyse af modellens resultater 

Til dybere analyse af den nævnte problemstilling arbejdes med resultaterne fra den primære model 

og der vil tolkes videre på disse med særlig fokus på kredit- og likviditetsaspektet. Modellen viste 

følgende signifikante variable: 

 TED Spread 

 US Libor-OIS Spread 

 EU Libor-OIS Spread 

 US CDS 

Ydermere vurderes variablen EU CDS på trods af, at den ikke er signifikant. Dette med baggrund i, 

at den bør påvise kreditrisiko og derfor spiller ind i problemstillingen. 

 

TED spread’et viste sig, at være signifikant på 1% alpha-niveau med en stærk t-værdi. TED 

Spread’et bør, som forskellen mellem den usikre US Libor og T-bills, umiddelbart være et af de 

bedre mål til at udtrykke kreditrisiko på de finansielle institutioner da det er forskellen mellem den 

risikofrie- og markedsrenten.  
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Den positive koeffcient for TED Spread’et synes dermed, at kunne indikere, at der er tale om en 

kreditkrise og, at denne har indflydelse på afvigelsen fra CIP. 

 

Udviklingen i præmierne på de amerikanske CDS’er er ligeledes signifikant og variablens 

koefficient er positiv. CDS præmierne er umiddelbart den bedste indikator der anvendes i modellen 

for beskrivelse af kreditrisiko da den netop udtrykker prisen på en forsikring mod en institutions 

konkurs.  Denne variabel er ligeledes signifikant på 1% alpha-niveau.  

Dette stemmer godt overens med hvad der tidligere er gennemgået i det beskrivende afsnit. I Figur 

10 er netop beskrevet hvorledes langt den største del af nyudstedte boliglån var securitized. 

Sammenholdes dette med Figur 11, som viser stigende defaults i subprime-segmentet underbygger 

dette, at US CDS er signifikant. De finansielle institutioner blev i stigende grad mere risikable når 

de skulle pakke en voksende mængde CDO’er. Dette underbygger antagelsen om at finanskrisen 

indledningsvist drives af kreditrisiko. Et eksempel på, at US CDS medførte øget usikkerhed og 

derved bidrog til finanskrisen er konkursen af AIG. AIG blev reddet af den amerikanske stat da de 

ikke havde likviditet til at kunne betale den store mængde CDS’er som stod til forfald (Fox, 2008). 

Disse detaljer passer underbygger variablens positive koefficient.  

 

EU Libor-OIS spread’et er ligeledes signifikant på 1% alpha-niveau og viser en positiv koefficient. 

Spread’et udtrykker både likviditets- og kreditrisiko. Baba et al. (2008) anvender spread’et som en 

proxy for likviditetsrisiko, men Coffey et al. (2009) argumenterer for, at spread’et indeholder en 

betydelig del af kreditrisiko og dette derfor må tages med i overvejelserne. 

Da spread’et udtrykker forskellen på Libor og Overnight Index Swappen synes det rimeligt at 

antage, at likviditetselementet er indeholdt. Omvendt vil en stigning i spread’et også afspejle 

kreditrisiko som følge af både Libor og kreditrisikoelementet i en swap som beskrevet i det 

indledende afsnit og spread’et må derfor være en indikator for begge. 

 

US Libor-OIS spread’et er signifikant på 1% alpha-niveau, men koefficienten er negativ. Netop 

dette forhold må betyde, som tidligere beskrevet, at markedet har vurderet øget risiko på de 

europæiske banker og derfor har krævet mindre kompensation for at tage CIP risiko. Dette forhold 

synes dog umiddelbart ikke at stemme overens med, at variablen på de europæiske CDS’er ikke er 

signifikant. Resultaterne forekommer til dels kontraintuitive. 

Forklaringen herpå må derfor ligge i, at den risiko der er på de europæiske banker snarere er 

likviditetsrisiko end kreditrisiko. Dette vil stemme overens med den positive koefficient fra EU 

Libor-OIS spread’et. Dette vil dermed underbygge Baba et al. (2008) i deres anvendelse af 

spread’et som en proxy for likviditetsrisiko. 
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Både Baba et al. (2009) og Coffey et al. (2009) vurderer kreditrisiko på de europæiske finansielle 

institutioner som en signifikant faktor for afvigelsen fra CIP. Dette medfører, at der stilles 

spørgsmålstegn ved det anvendte datasæt. EU CDS variablen er konstrueret ud fra Markitt Indekset. 

Denne variabel vurderes derfor at være retvisende for de største europæiske institutioners risiko på 

deres seniorgæld. Dette kan dermed tyde på udfordringer med manglende observationer eller, at 

modellen ikke er god nok. 

Med henvisning til tidligere detaljer fra afsnittet om finanskrisen virker det ligeledes kontraintuitivt 

at EU CDS’er ikke er signifikante. Ses på afvigelserne fra CIP i Figur 6 passer de første afvigelser 

godt med tidspunktet hvor BNP Paribas melder om lukning af deres investeringsfonde. Her 

begynder der, at ses afvigelser fra pariteten og uro opstår på de finansielle markeder. Dette kunne 

således være en indikation for at EU CDS burde være signifikant i modellen. Det kan ikke af 

modellen påvises, at der er kausalitet mellem BNP Paribas’ lukning af fonde og afvigelser fra CIP, 

men intuitivt synes den stigende kreditrisiko dette medfører, at indikere at dette burde være 

tilfældet.  

 

På trods af, at resultaterne giver anledning til at tro, at der kan være mangler med datasættet synes 

der ikke afgørende bevis for at krisen udelukkende er drevet af kreditrisiko ligesom dette skulle 

være eneste faktor for afvigelsen fra CIP. Hvis modellens resultater er holdbare kan det også 

betyde, at afvigelsen er et udtryk for likviditetsrisiko snarere end kreditrisiko. Libor-OIS spread’et 

og til dels TED spread’et vurderes fortsat at indeholde en del likviditetsrisiko og som beskrevet i 

gennemgangen af finanskrisen blev det beskrevet hvordan, at likviditetsmangel blev et stort 

problem på de finansielle markeder. Derfor undersøges det nærmere hvorvidt likviditetsrisikoen har 

været afgørende for afvigelsen fra CIP. 

Da modellen ikke kan give et entydigt svar herpå idet de forklarende variable både indeholder 

kredit- og likviditetsrisiko analyseres problemet i stedet ved, at se på om Fed’s åbning af Dollar 

Liquidity Swap Lines har påvirket afvigelsen fra CIP. Åbningen af swap lines burde i givet fald 

kunne nedbringe afvigelsen fra CIP hvis der er tale om likviditetsrisiko. 

Derfor kan disse resultater måske bruges til at be- eller afkræfte datasættets styrke. 
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US Dollar Liquidity Swap Lines 

Som tidligere beskrevet åbnede Fed US Dollar liquidity swap lines for at imødekomme problemer 

på de internationale finansmarkeder hvor manglen på USD-likviditet var et problem.  

Til analyse af hvorvidt den likviditet der stilles til rådighed har indflydelse på afvigelsen fra CIP 

indarbejdes datoerne der vedrører swap lines med ECB i en graf over udviklingen på afvigelsen.  

Der anvendes følgende datoer i analysen (Coffey et al., 2009): 

 12. januar 2007:   Swap line åbnes for en periode på 6 måneder 

 10. januar 2008:  ECB annoncerer to TAF auktioner 

 11. marts 2008:   Swap line udvidet 

 2. maj 2008:  Udvidelse af lines samt forlængelse til 30. januar 2009 

 30. juli 2008:  ECB annoncerer 84 dages TAF auktion 

 18. september 2008: Yderligere udvidelse af line 

 26. september 2008: Udvidelse af line 

 13. oktober 2008:  Udvidelse af line 

 3. februar 2009:  Forlængelse af line til 30. oktober 2009  

Grafen ser ud som følger: 

 
Kilde: Egen opstilling ved brug af Figur 7                             Figur 22  

 

Grafen synes ikke at give et klart mønster af indvirkningen ved, at der åbnes swap lines når man ser 

over hele perioden.  

Hvis man ser på de to første datoer synes de at skabe en faldende trend i afvigelsen fra CIP. Det 

bemærkes, at man 10. januar 2008 blot meddeler at der vil blive åbnet for TAF auktioner og dermed 

synes dette også at have indflydelse.  

Annonceringerne fra marts 2008 til juli 2008 synes ikke at have markant indflydelse på 

udviklingen. Aflæses i stedet direkte på udviklingen af afvigelsen viser dataene, at der på disse tre 

dage sker hhv. en stigning i marts i forhold til dagen før, mens der de to andre dage sker et fald.  
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I perioden omkring Lehman Brothers’ konkurs og den efterfølgende måned synes swap lines ikke at 

have indflydelse på afvigelsen fra CIP. Dette kan skyldes, at der på dette tidspunkt er så meget frygt 

i markedet, at det simpelthen ikke er til at dæmme op for. På dette tidspunkt er finansmarkederne 

ved at smelte sammen og det kan ikke udelukkes at åbningen af swap lines kan have haft en 

opdæmmende effekt, men afvigelsen fra CIP stiger fortsat efter annonceringerne.  

I februar 2009 hvor markederne er stabiliseret forlænger man swaplinen med yderligere 6 måneder. 

Dette synes herefter at have en positiv effekt på afvigelsen fra den dækkede renteparitet idet der 

herefter ses en nedadgående trend. 

 

Det synes, at tyde på at manglen på likviditet har været et problem og, at swap lines til dels har 

afhjulpet problemet. Dog må det konkluderes, at det under perioder med høj stress på markederne 

ikke synes at have haft positiv effekt. Hvorvidt det dog har virket som en opdæmmende 

foranstaltning kan hverken be- eller afkræftes af analysen.  

Åbningen af swap lines synes umiddelbart ikke at have så afgørende indflydelse på afvigelsen at vi 

på basis af resultaterne kan konkludere, at der har været tale om en krise drevet mere af 

likviditetsrisiko end kreditrisiko.  

 

Manglende likviditet til arbitragehandel 

Under normale forhold bør afvigelser fra CIP blive handlet væk som følge af arbitragemuligheder. 

Med de afvigelser fra CIP der er påvist synes der grundlag for at antage, at dette ikke har været 

tilfældet under krisen.  

Med baggrund heri kan der spekuleres i hvorfor dette er tilfældet. Umiddelbart synes manglende 

adgang til likviditet, at kunne være en velbegrundet årsag. Som vist i det indledende afsnit om den 

dækkede renteparitet kræver udnyttelsen af afvigelser fra CIP, at man låner i et land og placerer i et 

andet.  

 

Med reference til analysen af, at der har været betydelig kreditrisiko i markederne kan 

arbitragehandlerne have været afskåret fra adgang til likviditet og dermed begrænset i deres 

mulighed for at udnytte muligheden. Dette tyder dermed på, at kreditkrisen går over og fører til en 

likviditetskrise.  
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Delkonklusion 

Meget tyder på, at krisen har været drevet af kreditrisiko på særligt de europæiske finansielle 

institutioner. Dette begrundes med tolkningen af de uafhængige variable i modellen. 

Det havde været forventet, at variablen omhandlende CDS’er på europæiske finansielle institutioner 

ville have været signifikant og modellens øvrige resultater og tidligere research sår tvivl om 

hvorvidt variablen er sigende for de faktiske markedsforhold eller om datasættet er fejlbehæftet.  

 

Resultaterne synes at antyde, at krisen i hvert fald er udløst af en kreditkrise der derefter går over og 

snarere bliver en likviditetskrise. De signifikante variable udtrykker i høj grad kreditrisiko, men 

indeholder også et element af likviditetsrisiko. Der er derfor ikke basis for at forkaste, at begge 

elementer er afgørende for krisen og afvigelsen fra CIP. 

Afvigelser fra CIP vil under normale omstændigheder blive handlet væk som følge af arbitrage. Når 

dette ikke er tilfældet kan det betyde, at markedsdeltagerne ikke har haft adgang til den fornødne 

likviditet. Dette kan være udløst som følge af kreditrisiko, som efterfølgende også bliver et 

spørgsmål om manglende likviditet. Dette tyder ydermere på at begge elementer er afgørende. 

Ligeledes kan det umiddelbart observeres, at åbningen af swap lines har begrænset effekt på 

afvigelsen fra CIP. Dog synes det ikke at have effekt omkring efteråret 2008 hvor afvigelsen når sit 

maksimum og markederne er ved at smelte sammen. Der synes dog positiv effekt både før, men i 

særlighed også efter hvilket understøtter teorien om, at situationen udløses af kreditkrise, men går 

over og bliver en likviditetskrise. 

 

Da afvigelser fra CIP i teorien medfører arbitragemuligheder bør disse blive handlet væk. Tidligere 

research har vist, at dette er tilfældet i perioden op til finanskrisen. Når der over en periode på 6 år 

ses så store afvigelser som er tilfældet kan det tyde på at krisen både er udtrykt af kreditrisiko, men 

at manglen på likviditet også er afgørende for afvigelserne fra CIP. 

På baggrund heraf vurderes det ikke, at kunne endegyldigt konkluderes, at det skulle være et frem 

for det andet der er afgørende fra afvigelsen fra CIP, men nærmere at begge forhold spiller ind. 

Det vurderes dog at kreditrisikoen kan have afledt likviditetskrisen der er opstået som følge af 

modpartsrisiko og europæiske markedsdeltagere derved ikke har kunnet få stillet dollarlikviditet 

direkte til rådighed. 
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Konklusion 

Den dækkede renteparitet er en nularbitrage betingelse der sikrer ens afkast på lignende aktiver på 

markeder med forskellige valutaer. Pariteten sikrer ligevægt mellem spot-, forward- og 

indlånsmarkederne.  

Pariteten blev populariseret i John Maynard Keynes’ Tract on Ometary Reform (1923). Han 

beskrev mulige årsager til afvigelser fra pariteten. Studier af historisk data har vist at afvigelser fra 

pariteten er blevet mindre op gennem det 20. århundrede hvor der i de senere årtier kun er set små 

og kortvarige afvigelser.  

Resultaterne i nærværende afgangsprojekt viser meget markante afvigelser fra den dækkede 

renteparitet under finanskrisen. Hvor tidligere studier konkluderer at afvigelser vil blive handlet 

væk af arbitrage handlere synes dette ikke at være tilfældet under denne periode. Der kan ligeledes 

observeres afvigelser i årene 2012-13 omkring sovereign wealth krisen, dog ikke i samme niveau 

som under finanskrisen. 

Finanskrisen blev udløst da boligboblen braste på det amerikanske boligmarked. Da der var bundet 

en stor mængde komplekse og gearede finansielle derivatprodukter til dette marked medførte det en 

kreditkrise for den finansielle sektor. Den kraftige mistillid bankerne imellem medførte, at 

interbankmarkedet brød sammen. Hvad der havde sit udspring i en kreditkrise medførte således et 

totalt kollaps i USD likviditeten. For at imødekomme manglende likviditet åbnede FED USD 

swaplines med flere af verdens centralbanker.   

 

For at fastslå signifikante determinanter fra afvigelsen er der udarbejdet en økonometrisk model. 

Modellen søger at forklare ændring i afvigelsen fra den dækkede renteparitet. Denne model er valgt 

frem for en model der viser afvigelsen i niveauer på basis af modellens styrke.  

Det ses af resultaterne, at ændringer i afvigelsen kan tilskrives variable der udtrykker kredit- og 

likviditetsrisiko. De signifikante variable er TED spread, US og EUR LIBOR-OIS spreads samt 

præmien på amerikanske CDS’er. Variablene giver et billede af, at der er tale om både en 

likviditets- og kreditkrise. Dette stemmer overens med de forhold der observeres på de finansielle 

markeder og dermed kan kredit- og likviditetsrisiko konkluderes at have signifikant indflydelse på 

forhold der skaber afvigelser fra den dækkede renteparitet.  

Aspektet omkring likviditetsrisikoens indflydelse på afvigelsen fra pariteten undersøges ved at 

vurdere hvorvidt åbningen af US dollar swaplines kan nedbringe afvigelsen. Dette synes at kunne 

reducere afvigelsen i perioder op til efteråret 2008 og igen fra Q1 2009. I perioden omkring 

efteråret 2008 hvor afvigelsen når de højeste niveauer synes åbningen af swaplines ikke at have 

indflydelse.  

Det kan hermed konkluderes, at der med hensyntagen til udviklingen på de finansielle markeder 

som beskrevet synes at være tale om en kreditkrise der går over og snarer bliver en likviditetskrise. 

Modellens resultater understøtter denne konklusion. Dette bakkes ligeledes op af det forhold, at 
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arbitragehandlere normalt ville handle disse muligheder væk. Dette synes ikke tilfælde som følge af 

knap likviditet. 

Modellen synes dog at forekomme delvist kontraintuitiv i det præmierne på europæiske CDS’er 

ikke er signifikante for afvigelsen. Dette vurderes ikke at stemme overens med modellens øvrige 

resultater eller udviklingen på de finansielle markeder og derved analysens konklusion. Datasættet 

lider under mange udeladte observationer ligesom antagelsen om konstant varians ikke er opfyldt, 

og der må derfor tages forbehold for modellens resultater. 

  



 Side 73 af 78 

 

Litteraturliste 

 

Bøger: 

Agresti, Alan, Christine Franklin (2009): “Statistics: The Art and Science of Learning from Data”, 

Pearson Education, Inc., Pearson Prentice Hall, Second Edition. 

Keynes, John Maynard (1923): “A Tract on Monetary Reform”, London: Macmillan. 

Makridakis, Spyros, Steven C. Wheelwright, and Rob J. Hyndman (1998): “Forecasting: Methods 

and Apllications”, John Wiley & Sons, Third Edition. 

Shapiro, Alan C. (2010): ”Multinational Financial Management”, John Wiley & Sons, INC, Ninth 

Edition. 

 

Publikationer: 

Akram, Q. Farooq, Dagfinn Rime, And Lucio Sarno (2008): “Arbitrage in the foreign exchange 

market: Turning on the microscope”, Journal of International Economics 76. 

 

Akram, Q. Farooq, Dagfinn Rime, And Lucio Sarno (2009): “Does the law of one price hold in 

international financial markets? Evidence from tick data”, Journal of Banking & Finance, Vol. 33, 

no. 10. 

 

Aliber, Robert Z. (1973): "The Interest Rate Parity Theory: A Reinterpretation", Journal of Political 

Economy 81, no. 6. 

 

Baba, Naohiko, Frank Packer and Teppei Nagano. (2008): “The Spillover of Money Market 

Turbulence to FX Swap and Cross-Currency Swap Markets”, BIS Quarterly Review. 

 

Baba, Naohiko and Frank Packer. (2009): “Interpreting Deviations from Covered Interest Parity 

During the Financial Market Turmoil of 2007-08”, Journal of Banking and Finance, Vol. 33. 

 

Chomsisengphet, Souphala, Anthony Pennington-Cross (2006): “The Evolution of the Subprime 

Mortgage Market”, Federal Reserve Bank of St. Louis, Review (January/February), Vol. 88. 

 

Clinton, Kevin. (1988): “Transaction Costs and Covered Interest Arbitrage: Theory and Evidence”, 

Journal of Political Economy, Vol. 96, no. 2. 

 

Coffey, Niall, Warren B. Hrung and Asani Sarkar. (2009): "Capital Constraints,Counterparty Risk, 

and Deviations from Covered Interest Rate Parity", Federal Reserve Bank of New York Staff 

Reports, no. 393. 



 Side 74 af 78 

 

 

Coleman IV, Major, Michael LaCour-Little, and Kerry D. Vandell (2008): “Subprime Lending and 

the Housing Bubble: Tail Wags Dog?”, Journal of Housing Economics, Vol. 17. 

 

Financial Crisis Inquiry Comission, The (2011): “The Financial Crisis Inquiry Report”, FCIC. 

 

Fleming, Michael J., and Nicholas J. Klagge (2010): “The Federal Reserve’s Foreign Exchange 

Swap Lines”, Federal Reserve Bank of New York, Current Issues in Economics and Finance, Vol. 

16, no. 4. 

 

Frenkel, Jacob A. and Richard M. Levich. (1977): “Transaction Costs and Interest Arbitrage: 

Tranquil versus Turbulent Periods”, Journal of Political Economy, Vol. 85, no. 6. 

 

Hillebrand, Eric, Ambar N. Sengupta, and Junyue XU (2012): “Temporal Correlation of Defaults in 

Subprime Securitization”, Communications on Stochastic Analysis, Vol. 6, no. 3. 

 

Holmes, Alan R. (1959): “The New York Foreign Exchange Market”, New York: Federal Reserve 

Bank of New York. 

 

Jensen, Annemette Skak (2008): “Kreditderivater – Credit Default Swaps”, Danmarks 

Nationalbank, Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2008, pp. 97-111. 

 

Levi, Maurice D. (1977): "Taxation and 'Abnormal' International Capital Flows", Journal of 

Political Economy, Vol. 85, no. 3. 

 

Merrouche, Ouarda, Erland Nier (2010): “What Caused the Global Financial Crisis? – Evidence on 

the Drivers of Financial Imbalances 1999-2007”, International Monetary Fund. 

 

Rangvid-udvalget (2013): “Den Finansielle Krise I Danmark – Årsager, Konsekvenser og Læring”, 

Erhvervs- og Vækstministeriet. 

 

Reinhart, Carmen M., Kenneth S. Rogoff (2008): “Is the 2007 US Sub-prime Financial Crisis so 

Different? An International Historical Comparison”, National Bureau of Economic Research.  

 

Officer, Lawrence H. and Thomas D. Willett. (1970): “The Covered-Arbitrage Schedule: A Critical 

Survey of Recent Developments”, Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 2, no. 2. 

 

Sengupta, Rajdeep, and Yu Man Tam (2008): “The Libor-OIS Spread as a Summary Indicator”, 

Federal Reserve Bank of St. Louis, Monetary Trends, November 2008. 

Taylor, Mark P. (1987): “Covered Interest Parity: A High-Frequency, High-Quality Data Study”, 

Economica, Vol. 54, no. 216. 



 Side 75 af 78 

 

 

Thornton, Daniel L. (2009): “What the Libor-OIS Spread Says”, Federal Reserve Bank of St. Louis, 

Economic Synopses, No. 24. 

 

 

Publikationer fra European Central Bank 

European Central Bank (Juli 2009): “The Implementation of Monetary Policy Since August 2007”, 

Monthly Bulletin, July 2009 

URL: http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/mb200907_pp75-

89en.pdf??8ec3f50709848eca485aa6979da4c83e 

 

Hjemmesideadresser: 

BBC – Greece Profile 

URL:  http://www.bbc.com/news/world-europe-17373216 

Basis:  www.bbc.com 

Opdateret:  25. december 2013 

Besøgt:  13. marts 2014 

 

BIS –Bank for International Settlements 

URL:  http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt0803z.htm  

Basis: www.bis.org 

Opdateret: 1. september 2008 

Besøgt: 20. marts 2014 

 

Board of Governors of the Federal Reserve System – Liquidity Programs 

URL: http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/bst_reports.htm 

Basis: www.federalreserve.gov 

Opdateret: 14. marts 2014 

Besøgt: 18. april 2014 

 

Board of Governors of the Federal Reserve System – TAF 

URL: http://www.federalreserve.gov/newsevents/reform_taf.htm 

Basis: www.federalreserve.gov 

Opdateret: 2. august 2013 

Besøgt: 20. marts 2014 

 

Europa.eu – Eurobonds obligationsudstedelser 

URL: http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/euro/index_da.htm 

Basis: www.europa.eu 

Opdateret: Ukendt 

Besøgt: 20. marts 2014 

 

 

 

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/mb200907_pp75-89en.pdf??8ec3f50709848eca485aa6979da4c83e
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/mb200907_pp75-89en.pdf??8ec3f50709848eca485aa6979da4c83e
http://www.bbc.com/news/world-europe-17373216
http://www.bbc.com/
http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt0803z.htm
http://www.bis.org/
http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/bst_reports.htm
http://www.federalreserve.gov/
http://www.federalreserve.gov/newsevents/reform_taf.htm
http://www.federalreserve.gov/
http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/euro/index_da.htm
http://www.europa.eu/


 Side 76 af 78 

 

FICO  

URL: http://www.myfico.com/crediteducation/whatsinyourscore.aspx  

Basis: www.myfico.com 

Opdateret: 2014 

Besøgt: 20. marts 2014 

 

Finextra – Bloomberg Market Share Data 

URL: http://www.finextra.com/news/fullstory.aspx?newsitemid=24638  

Basis: www.finextra.com 

Opdateret: 15. marts 2013 

Besøgt: 29. marts 2014   

 

S&P Dow Jones Indices – McGraw Hill Financial 

URL: http://us.spindices.com/indices/real-estate/sp-case-shiller-us-national-home-price-

index  

Basis: www.us.spindices.com 

Opdateret: 29. april 2014 (løbende opdatering) 

Besøgt:  29. marts 2014  

 

UC Berkeley – 2008 Emergency Economic Stabilization Act 

URL: http://bancroft.berkeley.edu/ROHO/projects/debt/economicstabilizationact.html 

Basis: http://bancroft.berkeley.edu 

Opdateret: 7. marts 2011  

Besøgt: 14. marts 2014  

 

 

Artikler: 

 

Burns, Daniel (2008): 12 Key Dates in the Demise of Bear Stearns, Reuters Web Edition (17. marts 

2008)  

URL: http://blogs.reuters.com/from-reuterscom/2008/03/17/12-key-dates-in-the-demise-of-

bear-stearns/ 

 

Fox, Justin (2008): Why the Government Wouldn’t Let AIG Fail, Time Magazine Web Edition (16. 

september 2008). 

URL: http://content.time.com/time/business/article/0,8599,1841699,00.html  

 

Karnitschnig, Matthew, Deborah Solomon, Liam Pleven, and Jon E. Hilsenrath (2008): U.S. to 

Take Over AIG in $85 Billion Bailout; Central Banks Inject Cash as Credit Dries Up, The Wall 

Street Journal Web Edition (16. september 2008). 

URL: http://online.wsj.com/news/articles/SB122156561931242905 

 

New York Times Dealbook (2010): Lippmann, Deutsche Trader, Steps Down, New York Times 

Web Edition (21. april 2010). 

URL: http://dealbook.nytimes.com/2010/04/21/lippmann-deutsche-trader-steps-

down/?_php=true&_type=blogs&_r=0 

 

http://www.myfico.com/crediteducation/whatsinyourscore.aspx
http://www.myfico.com/
http://www.finextra.com/news/fullstory.aspx?newsitemid=24638
http://www.finextra.com/
http://us.spindices.com/indices/real-estate/sp-case-shiller-us-national-home-price-index
http://us.spindices.com/indices/real-estate/sp-case-shiller-us-national-home-price-index
http://www.us.spindices.com/
http://bancroft.berkeley.edu/ROHO/projects/debt/economicstabilizationact.html
http://bancroft.berkeley.edu/
http://blogs.reuters.com/from-reuterscom/2008/03/17/12-key-dates-in-the-demise-of-bear-stearns/
http://blogs.reuters.com/from-reuterscom/2008/03/17/12-key-dates-in-the-demise-of-bear-stearns/
http://content.time.com/time/business/article/0,8599,1841699,00.html
http://online.wsj.com/news/articles/SB122156561931242905
http://dealbook.nytimes.com/2010/04/21/lippmann-deutsche-trader-steps-down/?_php=true&_type=blogs&_r=0
http://dealbook.nytimes.com/2010/04/21/lippmann-deutsche-trader-steps-down/?_php=true&_type=blogs&_r=0


 Side 77 af 78 

 

New York Times (2007): BNP Paribas suspends funds because of subprime problems, New York 

Times Web Edition (9. august 2007). 

URL: http://www.nytimes.com/2007/08/09/business/worldbusiness/09iht-

09bnp.7054054.html?_r=0 

 

Silver-Greenberg, Jessica (2012): Citigroup Settles Lawsuit Over Subprime Securities, New York 

Times, New York Times Web Edition (29. august 2012), printed edition 30. august 2012. 

URL: http://dealbook.nytimes.com/2012/08/29/citigroup-in-590-million-settlement-of-

subprime-lawsuit/?_php=true&_type=blogs&_r=0 

 

 

Øvrige: 

Rangvid, Jesper (2013): Formelsamling, International Finance, HD Finansiering, Copenhagen 

Business School. 

Rangvid, Jesper (2013): Forelæsning: CIP (September/Oktober 2013), International Finance, HD 

Finansiering, Copenhagen Business School. 

  

http://www.nytimes.com/2007/08/09/business/worldbusiness/09iht-09bnp.7054054.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2007/08/09/business/worldbusiness/09iht-09bnp.7054054.html?_r=0
http://dealbook.nytimes.com/2012/08/29/citigroup-in-590-million-settlement-of-subprime-lawsuit/?_php=true&_type=blogs&_r=0
http://dealbook.nytimes.com/2012/08/29/citigroup-in-590-million-settlement-of-subprime-lawsuit/?_php=true&_type=blogs&_r=0


 Side 78 af 78 

 

Bilag 1 

 

Resultater for perioden primo 2008 – ultimo 2009. 

Term Estimate Std Error t Ratio Prob>|t| 

TEDSP 0,279392 0,105016 2,66 0,0081* 

MOVE3M -0,33198 10,01013 -0,03 0,9736 

US10Y 13,61448 8,671492 1,57 0,1171 

EUR10Y -22,6311 13,77257 -1,64 0,1011 

USLOIS -28,6333 11,44077 -2,5 0,0127* 

EULOIS 63,60699 22,21989 2,86 0,0044* 

EUCDS -0,01243 0,024307 -0,51 0,6094 

USCDS 0,071372 0,037907 1,88 0,0604 

Pdiff 60,18211 126,9648 0,47 0,6357 

MSdiff -9,56913 14,74914 -0,65 0,5168 

Kilde: Egen beregning ved JMP 9.0 


