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Kapitel 1 

 

1. Indledning 

I dag er markedet for rentekontrakter et af verdens største finansielle markeder. Over-The-

Counter (OTC) markedet har for derivater ultimo 2012 en værdi på 639 billioner US-dollar. 

Af dette marked udgjorde markedet for rentekontrakter 494 billioner US-dollar, og af dem var 

markedet for renteoptioner 50 billioner US-dollar. Dette betyder, at markedet for 

renteoptioner er større end markedet for optioner med aktier som underliggende instrument 

(Bank for International Settlements, 2012).  

Renteoptioner anvendes i dag til flere forskellige formål. En del finansielle aktører benytter 

renteoptioner i deres spekulationer på, hvordan marked vil bevæge sig. Disse aktører vil 

købe/sælge renteoptioner, som vil sikre dem et positivt payoff, hvis markedet i fremtiden 

udvikler sig, som de forudser, det vil. Andre aktører benytter renteoptioner for at afdække 

risici, de har i forbindelse med renteudviklingen. Dette kunne for eksempel være en 

virksomhed, der har et lån med en flydende rente. Virksomheden frygter, at renten vil stige, 

og derfor investerer den i renteoptioner for at afdække renterisiko. Underordnet hvilke typer 

af aktører vi har med at gøre, er det vigtig for dem at være i stand til at værdiansætte disse 

renteprodukter korrekt.  

Et af de mest likvide rentederivater er rentecap (Hull, 2012). Rentecaps indgår ofte som 

byggesten i andre mere eksotiske renteoptioner.  
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1.1 Problemformulering 

I løbet af mit HD studie har jeg kun haft få kurser, som har berørt, hvordan man prisfastsætter 

renteoptioner. Så derfor ønsker jeg i denne opgave at besvare følgende spørgsmål: 

- Hvordan prisfastsætter man forskellige typer af rentecaps?  

- Og hvordan kan denne prisfastsættelse konkret implementeres i et 

computerprogram, som kan bruges som et illustrativt værktøj i undervisningen 

på HD-F.  

Målgruppen for denne opgave og for programmet er studerende på HD-studiet. Det vil sige, at 

den endelige opgave og programmet skal på en enkel og pædagogisk måde vise den 

studerende, hvordan de valgte metoder kan bruges til at prisfastsætte de udvalgte 

instrumenter. Håbet er, at programmet skal kunne bruges i en undervisningssituation til at 

illustrere prisfastsættelse.  

 

1.2 Afgrænsning 

Jeg har i denne opgave valgt at lave nogle afgræsninger af emnet. Disse afgrænsninger er 

valgt, da det valgte emne er stort. 

1.2.1 Typer af rentecaps 

Der findes mange forskellige typer af rentecaps. Nogle rentecaps bliver kategoriseret, som 

Plain vanilla rentecaps og andre som eksotiske. I denne opgave vil jeg anvende følgende 

definition af en Plain vanilla rentecap:  

En Plain vanilla rentecap er den simpleste rentecap, der findes. 

Oftest kaldes dette i litteraturen bare for en rentecap, men for at undgå forvirring mellem 

begrebet rentecaps, som dækker mange typer af rentecaps og instrumentet en rentecap, har jeg 

valgt at kalde rentecap’en som instrument for en Plain vanilla rentecap. 

En eksotisk rentecap definerer jeg som:  

En rentecap der er mere kompleks end en Plain vanilla rentecap. 
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Udbetalingen
1
 fra en eksotisk rentecap er ofte sværere at beregne, og vil derfor gøre dem 

sværere at prissætte. 

Jeg har valgt i denne opgave at begrænse mig til at se på følge rentecaps. 

 Plain vanilla rentecap 

 Ratchet rentecap (eksotisk rentecap) 

 Bound barrier rentecap (eksotisk rentecap) 

Grunden til, at jeg netop har valgt disse instrumenter, er, at en Plain vanilla rentecap er et 

instrument, man ofte støder på i markedet, og det er den simpleste rentecap, der findes. De to 

andre rentecaps er eksotiske instrumenter, som er mere komplekse at prisfastsætte.   

1.2.2 Modellerne 

Der eksister mange forskellige rentestrukturmodeller, som kan benyttes, når man ønsker at 

modellere en rentekurves udvikling. Jeg har valgt kun at se på én-faktor 

rentestrukturmodeller. Disse modeller indeholder kun et led, som beskriver al usikkerhed. Jeg 

har valgt at fokusere på følgende rentestrukturmodeller:   

 Vasicek’s modellen. 

 Cox-Ingersoll-Ross modellen 

Jeg har valgt disse modeller, da Vasicek og Cox-Ingesoll-Ross er nogle at første 

rentestrukturmodeller, som er blevet udledt. Vasicek’s model blev præsenteret i 1977, men 

begge modeller bruges stadigvæk den dag i dag. 

1.2.2.1 Generelle antagelser 

Jeg har ydermere foretaget den afgræsning, at jeg ikke betragter dagskonventioner. Det vil 

sige, at jeg i opgaven og i de formler, jeg præsenterer, ikke vil komme ind på det eksakte antal 

dage, der er mellem forskellige tidspunkter. Ligeledes vil jeg antage, at der ikke er 

transaktionsomkostninger. 

 

                                                 
1
 Payoff på engelsk 
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1.2.3 Data 

Jeg har valgt, at de data, jeg benytter til mine eksempler, er generet til formålet. Det vil sige, 

jeg benytter mig ikke af rigtige markedsdata. 

 

1.3 Disposition  

Denne opgave er opdelt i 6 kapitler. Jeg vil i det følgende give en beskrivelse af, hvad hvert 

kapitel indeholder. 

Kapitel 1.  I dette kapitel vil jeg beskrive min problemformulering, og den metode jeg har 

valgt for at løse problemstillingen.  

Kapitel 2.  Dette kapitel bruger jeg til at beskrive generel teori. Jeg vil beskrive de tre valgte 

rentecaps, og hvordan man beregner prisen for dem. Jeg vil også komme ind på teorien om 

stokastiske processer. Herunder vil jeg kort se på Itô’s lemma. Jeg vil benytte den 

gennemgåede teori, når jeg forklarer princippet bag risikoneutral prisfastsættelse. 

Kapitel 3.  I dette kapitel vil jeg beskrive Vasicek og Cox-Ingersoll-Ross rentestruktur 

modellerne. Jeg vil se på deres styrker og svagheder. 

Kapitel 4.  I dette kapitel vil jeg beskrive, hvordan man kan bruge Vasicek og Cox-Ingersoll-

Ross modellerne til at prisfastsætte de valgte rentecaps. Jeg beskriver, hvordan Vasicek og  

Cox-Ingersoll-Ross modellerne analytisk kan prisfastsætte en Plain Vanilla rentecap. Jeg vil 

udlede en algoritme, som benytter Monte Carlo simulering til at prisfastsætte alle de valgte 

rentecaps. Denne algoritme kan både benytte sig af Vasicek og Cox-Ingersoll-Ross modellen. 

Til sidst i kapitlet vil jeg beskrive, hvordan man kan kalibrere de to valgte rentestruktur 

modeller.  

Kapitel 5.  Dette kapitel vil jeg benytte til at beskrive og vise det program, jeg har udviklet. 

Jeg vil forklare, hvordan hver af de valgte rentecaps kan prisfastsættes ved at benytte 

programmet. Jeg vil ydermere vise, hvordan programmet kan lave grafer, der kan være med 

til at give en mere intuitiv forståelse for, hvordan prisfastsættelse ved hjælp af Monte Carlo 

simulering foregår. 
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Kapitel 6.  I dette kapitel vil jeg konkludere på opgaven og beskrive fremtidige emner, som 

opgaven lægger op til, at der kan arbejdes videre med. 

 

1.4 Metode 

Jeg har foretaget et større litteraturstudie for at få en forståelse af de teorier, der ligger bag ved 

emnet prisfastsættelse af rentecaps. Litteraturstudiet har især gået på at forstå emner, som 

stokastiske processer. 

Som beskrevet i min problemformulering har jeg et ønske om at formidle forståelsen af 

prisfastsættelse af rentecaps, som jeg har opnået ved at lave denne opgave. Min målgruppe er 

studerende på HD-studiet. Jeg har overvejet hvilke medier og redskaber, der vil være bedst til 

dette, baseret på mine egne erfaringer på HD-studiet og gennem mit arbejde. En del af mine 

arbejdsopgaver de sidste år har været at træne ukrainske software udviklere. Jeg er kommet 

frem til, at hands-on princippet er den bedste måde at få en forståelse for emnet. Med et 

hands-on princip mener jeg en læringsproces, hvor den studerende selv kan prøve at lave 

prisfastsættelsen i praksis eller se en demonstration af, hvordan det skal gøres. Derfor valgte 

jeg at lave et program, der viser lidt om prisfastsættelse af rentecaps, og som laver nogle 

illustrative grafer. Dette program kan både bruges til demonstration og til, at den studerende 

selv ”leger” med det. Programmet skulle give den studerende en lidt mere intuitiv forståelse 

af metoderne bag prisfastsættelse af rentecaps. 

 

1.4.1 Fremskaffelse af sekundære datakilder  

Jeg vil som sekundære datakilder benytte mig af bøger og videnskabelige artikler, der 

beskriver de teoretiske aspekter, der er nødvendige for at forklare rentestruktur modellerne og 

prisfastsættelse af rentecaps.  

 

1.5 Kilde kritik 

Jeg har til denne opgave brugt flere forskellige kilder. De fleste af mine kilder er bøger, der er 

skrevet af internationale kendte forfattere. Da de valgte rentestruktur modeller og de 
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grundliggende teorier bag dem er fra starten af 1980’erne, betyder dette, at jeg har haft 

mulighed for at finde mange forskellige kilder, der beskriver den teori, jeg havde brug for at 

forstå. Det betyder, at kvaliteten af mine kilder skulle være høj. 
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Kapitel 2 

 

2. Teori  

Formålet med dette kapitel er at belyse, hvad der karakteriserer de tre valgte rentecaps, og 

hvordan man kan prisfastsætte disse. Først vil jeg beskrive de tre rentecaps. Derefter vil jeg se 

på stokastiske processer, som er en byggesten i de rentemodeller, jeg senere i kapitlet vil 

gennemgå. Jeg vil også beskrive risikoneutral prisfastsættelse. Når disse forskellige emner er 

beskrevet, vil jeg linke dem sammen til, hvordan man teoretisk kan prisfastsætte rentecaps. 

 

2.1 Rentecaps 

Alle rentecaps har det til fælles, at de er designet til at beskytte låntager i tilfælde af, at renten 

stiger. De forskellige typer af rentecaps har forskellige karakteristika, som gør, at betalingen 

man kan opnå fra dem er forskellig. Det vil sige, at graden af beskyttelse varierer. I det 

følgende vil jeg beskrive disse karakteristika og den mulige udbetaling for hver af de tre 

valgte rentecaps. Jeg vil illustrere udbetalingen med eksempler. 

 

2.1.1 Plain vanilla rentecap 

Den simpleste rentecap er en Plain vanilla rentecap. En Plain vanilla rentecap er et 

rentederivat, som er designet, så det beskytter låntager mod, at renten på et lån overstiger et på 

forhånd aftalt niveau. Rentecaps bliver handlet i Over-the-Counter (OTC) marked (Hull, 

2012), men de bruges også til at designe låneprodukter som FlexGaranti® (Real Kredit 

Danmark, 2013) og RenteMax (Nykredit, 2013) og flere andre lignende produkter. Ideen med 

en rentecap er, at låntager har et lån med en fleksibel rente, som resettes med et fast 

tidsinterval. Dette kan for eksempel være hver 3. måned. Rentecap’en sikrer, at låntagers rente 

ikke overstiger et bestemt renteniveau. Man kan betragte rentecap’en som en forsikring. 
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En rentecap består af en række europæiske call renteoptioner. Hver af disse call optioner 

bliver kaldt for en caplet. En option er en kontrakt mellem to parter, som giver køberen ret, 

men ikke pligt til, at købe eller sælge et underliggende aktiv til en bestemt pris. Hvis optionen 

er af den type, der kaldes europæisk option, kan denne handel kun ske på udløbstidspunktet
2
. I 

en call renteoption er det underliggende aktiv en rentebetaling. En call renteoption er en 

option, der giver ejeren ret til at lave en fast rentebetaling og modtage en variabel 

rentebetaling. Modsætningen til en call option er en put option. For renteoptioner er en put 

option, en option der giver ejeren ret til at lave en variabel rentebetaling og modtage en fast 

rentebetaling. Renteoption bliver altid opgjort
3
 i penge.  

De renteoptioner (caplets), som en Plain vanilla rentecap består af, vil altid give en positiv 

udbetaling forskelligt fra nul, hvis den fleksible rente er højre end det aftalte renteniveau. 

Udbetalingen vil præcis matche, den ekstra renteudgift låntager har pga., at renten er højere 

end det aftalte max niveau. Rentecaps forsøger at kombinere fordelene fra et lån med fleksibel 

rente og et lån med en fast forrentning. Det vil sige, at rentecapen har en ubegrænset upside. 

Låntager får fuldt udbytte af lave renter, og samtidig sikrer rentecap’en, at downsiden, hvis 

renten stiger, er begrænset, da der er et maksimalt renteniveau. Man skal dog være 

opmærksom på, at hvis man køber et låneprodukt i f.eks. en bank, hvor der indgår en Plain 

vanilla rentecap, så kommer man til, at betale for den. Da rentecap’en kan betragtes som en 

forsikring, vil banken selvfølgelig kræve en betaling for denne forsikring. 

2.1.1.1 Udbetalingen fra en Plain vanilla rentecap. 

En Plain vanilla rentecap defineres ved følgende parametre: 

 Rcap: angiver det på forhånd aftalte maksimale renteniveau. Denne rente kaldes også 

for cap-renten eller på engelsk for strike renten. I den mest simple udgave af en 

rentecap, vil dette renteniveau være konstant for hele cap’ens levetid. 

 Rk: Er rente observeret til tidspunkt tk og som gælder mellem tidspunkt tk og tk+1 

 T: er løbetiden for rentecapen.  

 t1,t2,…tn er reset tidspunkterne for rentecapen. tn+1 = T  

                                                 
2
 Der findes andre options typer, hvor optionen enten kan ekserceres på en række forud aftalte tidspunkter – 

Bermuda options. Der findes også optioner, som kan ekserceres på et hvilket som helst tidspunkt. Disse kaldes 

amerikanske optioner.  
3
 På engelsk settled. 
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 δk: kaldes Tenor er tiden mellem reset tidspunkterne. Antager vi, at capen bliver resat 

på tidspunkterne t1,t2,…tn og at tn+1 = T så er δk giver ved: 

           

 L: Er hovedstolen på lånet. 

Udbetalingen fra cap’en til tidspunkt tk+1,hvor det gælder at k=1,2,…,n er givet ved:  

                             Ligning 2-1 

 

Dette udtryk svarer til udbetalingen fra en europæisk call option på renten observeret til 

tidspunkt tk, men hvor udbetaling af et eventuelt payoff sker til tidspunkt tk+1. Figur 1 illustrer 

payoff diagrammet for sådan en europæisk call option. I dette eksempel er cap-renten sat til 

Rcap = 4 % og pålydende på rentecap’en L=1.000.000 DKK. 

 

Figur 1 – Payoff diagram for en europæisk call option. Kilde egen tilvirkning 

En rentecap kan betragtes som en portefølje af renteoptioner med et payoff, som beskrevet i 

Ligning 2-1. Hver af disse europæiske renteoptioner bliver, som tidligere nævnt, betegnet som 

en caplet. Den samlede udbetaling for rentecap’en, vil derfor blive summen af udbetalingerne 

fra de n caplets, den består af. 
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 Ligning 2-2 

 

En rentecap kan imidlertid også betragtes, som en portefølje af europæiske put option på 

nulkuponobligationer. En nulkuponobligation er en obligation, som kun har én udbetaling. 

Denne udbetaling er på udløbsdatoen. Optionen har udløbstidspunkt til tk og 

nulkuponobligation har udløbsdag på tk+1. Pålydende på obligation er L(1 + Rcap * δk) og 

aftaleprisen er L. Payoff'et til tidspunkt tk+1 (k=1,2,…,n) er givet ved: 

 

 

                       
   

       
               

  

                              
            

       
    

Ligning 2-3 

 

2.1.1.2 Eksempel på en Plain vanilla rentecap 

For at illustrere hvordan en rentecap virker, benytter jeg et eksempel. I det følgende ser jeg på 

en rentecap, der har en løbetid på 2,5 år, og hvor pålydende på rentecap’en er på 1.000.000 

DKK. Renten på lånet er CIBOR renten + 0,5 %. Rentecap’en har reset dage hvert ½ år og 

cap-renten er på 4 %. Da betalingerne sker halvårligt er cap-renten udtrykt med halvårlig 

tilskrivning af renter. 

Det vil sige at reset tidspunkterne (år) i eksemplet vil være:  

treset=0,5; 1; 1,5; 2 

Som nævnt tidligere i afsnittet, er det normalt, at der ikke sker en udbetaling på det første 

reset tidspunkt, selvom den observerede rente er højere end cap-renten. Det betyder, at 

udbetalingstidspunkterne (år) i eksemplet vil være: 

tpayoff=1; 1,5; 2; 2,5 
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Tabel 1 viser for hvert reset tidspunkt, hvilken rente, der blev observeret. Betalingstidspunkt i 

tabellen viser, hvornår der kan ske en mulig udbetaling fra en caplet. Renten på reset 

tidspunkterne skal sammenlignes med cap-renten for at bestemme om, der sker en udbetaling 

til næste udbetalingstidspunkt. I kolonnen ”Ekstra rente udgift” er beregnet renteudgiften, der 

overstiger cap-renten. Tabellen viser også, hvad payoff fra caplet’en til hvert tidspunkt vil 

være. 

Tid 

(år) 

Reset- 

tidspunkt 

Betalings-

tidspunkt 

Rente 

(%) 

Cap-rente 

(%) 

Ekstra rente 

udgift 

(DKK) 

Payoff (DKK) 

0   3,8 %   0 

0,5   4,0 % 4,0 % 0 0 

1   4,5 % 4,0 % 0 0 

1.5   3,95 % 4,0 % 2.500 2.500 

2   4,1 % 4,0 % 0 0 

2.5   4,2 %  500 500 

Tabel 1 Eksempel på en Plain vanilla rente cap. Kilde: Egen tilvirkening. 

I dette eksempel er tenoren δ værende konstant 0,5. Når vi er på tidspunkt 0,5 og ønsker at 

beregne om caplet’en vil give et payoff til tidspunkt 1, gøres dette ved at benytte Ligning 2-1 

                                     

På samme måde kan de andre payoff beregnes.  

 

2.1.2 Sticky rentecap 

En Sticky rentecap er en ikke standard rentecap, eller som jeg har valgt at kalde den i denne 

opgave en eksotisk rentecap. En Sticky rentecap adskiller sig fra en Plain vanilla rentecap 

ved, at cap-renten ikke er fast. Hver caplet vil have en individuel cap-rente. I en Sticky 

rentecap bliver cap-renten beregnet ved at tage den foregående cap-rente med i beregningen. I 

beregningen indgår der også et spread s. Cap-renten kan beregnes på følgende måde (Hull, 

2012, s. 723): 
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     Ligning 2-4 

s: spread  

Udbetalingen for den k’te caplet i en Sticky rentecap vil afhænge af, hvad cap-renterne fra de 

foregående caplets er. Med andre ord payoff’et fra en Sticky rentecap er stiafhængig. Formlen 

for payoff’et fra den k’te caplet, som vil blive udbetalt til tidspunkt k+1 er givet: 

 

                                     
        

Ligning 2-5 

2.1.2.1 Eksempel på en Sticky rentecap 

I det følgende ser jeg på en Sticky rentecap, der har en løbetid på 2,5 år, og hvor pålydende er 

på 1.000.000 DKK. Renten på lånet er CIBOR renten + 0,5 %. Rentecap’en har reset dage 

hvert ½ år, og den første cap-rente er på 4 %. Jeg antager, at der er et spread på 0,1 % 

Reset tidspunkterne for cap’en vil være:  

treset=0,5; 1; 1,5; 2 

På følgende tidspunkt vil der muligvis ske en betaling. Jeg antager, der ikke sker en betaling 

på den første reset dag. Betalingstidspunkterne i eksemplet vil være: 

tpayoff=1; 1,5; 2; 2,5 

Tidspunkt 

(år) 

Reset- 

tidspunkt 

Betalings-

tidspunkt 

Rente (%) Cap-rente (%) Payoff (DKK) 

0   3,8 % 4,0 %  

0,5   4,0 % 3,90 %  

1,0   4,5 % 4,00 % 500 

1,5   3,95 % 4,10 % 2.500 

2,0   4,1 % 4,05 % 0 

2,5   4,2 %  250 

Tabel 2 Payoff fra en Sticky rentecap. Kilden egen tilvirkning 

 



 

 19   

 

 

Det, man skal bemærke i eksemplet, er, hvordan cap-renten udvikler sig. Hvis man ændrer en 

rente, vil det ikke alene påvirke betalingen fra caplet’en, hvor man sammenligner cap-renten 

med den observerede rente. Men ændringen i renten vil også påvirke cap-renterne på de næste 

caplets og derved udbetalingerne. For at illustrere dette ændrer jeg i det følgende renten på 

tidspunkt 0,5 til 3,5 %, se Tabel 3. Det betyder, at cap-renterne og payoff bliver som 

følgende: 

Tidspunkt (år) Reset 

tidspunkt 

Betalings-

tidspunkt 

Rente (%) Cap-rente (%) Payoff (DKK) 

0   3,8 % 4,0 %  

0,5   3,5 % 3,8 %  

1,0   4,5 % 3,6 % 0 

1,5   3,95 % 3,7 % 4.500 

2,0   4,1 % 3,8 % 1.250 

2,5   4,2 %  1.500 

Tabel 3 Payoff fra en Sticky rentecap. Kilden egen tilvirkning 

 

2.1.3 Bound barrier rentecap 

En anden type af eksotiske rentecaps er en Bound barrier rentecap. En Bound barrier rentecap 

består af to typer af rentecaps: En Bound rentecap og en Barrier rentecap. 

En Bound rentecap en er en modificeret udgave af en Plain vanilla rentecap. En Bound 

rentecap bliver også nogle gange omtalt som en B-cap. Udbetalingerne fra de enkelte caplets 

beregnes på samme måde, som hvis det var en Plain vanilla rentecap. Forskellen ligger i, at 

der er et max beløb, som cap’en kan udbetale. Det vil sige, at man max kan få x penge 

udbetalt fra cap’en. Når dette beløb er opnået, vil man ikke modtage flere penge selv om, der 

skulle være caplets, som giver et positivt payoff. 

Den k’te Bound caplet vil give følgende betaling til tidspunkt k+1: 
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  Ligning 2-6 

 

En Barrier rentecap er en rentecap type, der sker noget med, hvis man krydser en 

grænseværdi. Normalt har man to kategorier af barrier rentecaps: Knockin and knockout 

rentecaps. Knockin rentecap træder først i kraft, når grænseværdien er opnået. Knockout 

rentecap ophører, når man rammer grænseværdien. Der findes typer af Barrier rentecap, hvor 

man evaluerer for hver caplet, om grænseværdien er passeret, men der findes også rentecaps, 

hvor det er nok, at grænseværdien er ramt en gang i cap’ens levetid. Udbetaling beregnes på 

samme måde som for en Plain vanilla rentecap. 

Jeg har valgt en knockout rentecap, som ophører første gang grænseværdien nås.  

Grænseværdien er, at den observerede rente på tidspunkt k er mindre end grænseværdien. 

Hvis dette er tilfældet vil de resterende caplets udbetale 0. 

Den k’te caplet vil give følgende betaling til tidspunkt k+1: 

         
         

                                           

                           
  Ligning 2-7 

 

Payoff’et fra en Bound barrier rentecap er det mindste payoff’ene fra Bound rentecap og 

Barrier rentecap. 

Den k’te caplet for Bound barrier vil give følgende betaling til tidspunkt k+1: 

 

                        
               

         Ligning 2-8 
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2.1.3.1 Eksempler på en Bound barrier rentecap 

I det følgende ser jeg på en Bound barrier rentecap, der har en løbetid på 2,5 år, og hvor 

hovedstolen er på 1.000.000 DKK. Renten på lånet er CIBOR renten + 0,5 %. Rentecap’en 

har reset dage hvert ½ år, og cap-renten er på 4 %. Jeg antager, at der er en Bound grænse på 

3.000 DKK, og barrier på 3,8 % som gør, at cap’en er knockout’et, hvis renten bliver lavere 

end denne grænse. 

Tidspunkt 

(år) 

Reset 

tidspunkt 

Betalings-

tidspunkt 

Rente 

(%) 

Barrier 

grænse 

brudt 

Bound 

grænse 

brudt 

Payoff 

(DKK) 

0   3,9 %    

0,5   4,0 %    

1,0   4,5 %   500 

1,5   3,95 %   2.500 

2,0   3,75 %   0 

2,5   4,2 %   0 

Tabel 4 Eksempel på Bound barrier rentecap. Kilde egen tilvirkning. 

 

Det, som skal bemærkes i eksemplet, er, at Bound grænsen brydes på tidspunkt 1,5 hvilket 

betyder, at alle efterfølgende udbetalinger bliver nul. Dette gælder også, selvom barrier 

grænsen først bliver brudt i tidspunkt 2. 

 

2.2 Stokastiske processer 

Som afsnittet 2.1 beskrev, er det fremtidige renteniveau helt afgørende, når man skal 

prisfastsætte en rentecap. Senere i denne opgave ser jeg på forskellige modeller for at 

modulere, hvordan renten vil udvikle sig i fremtiden. De fleste renter udvikler sig på en ikke 

deterministisk måde. Det vil sige, at renterne udvikler sig på en tilfældig måde i fremtiden. 

Jeg har brug for at simulere disse tilfældige renteudviklinger for at kunne prisfastsætte de 

forskellige rentecaps. Dette gøres ved at lave en samling af tilfældige værdier. Jeg har brug 

for en tilfældig værdi til hvert tidspunkt. En sådan samling af tilfældige variable bliver kaldt 
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en stokastisk proces (Munk, 2011). I dette afsnit vil jeg se nærmere på de stokastiske 

processer, jeg kommer til at benytte for at lave disse simuleringer. 

En stokastisk proces er, hvordan en variabel udvikler sig tilfældigt i værdi over tid. Denne 

udvikling vil være stokastisk altså tilfældig. Stokastiske processorer kan enten være diskret 

eller kontinuert i tid. Hvis processen er diskret, kan den kun ændre sig til bestemte 

tidspunkter, mens hvis den er kontinuert, kan den ændre sig til hvilket som helst tidspunkt. De 

processer jeg ser på vil være kontinuert i tid. Dette skyldes, at renterne ikke kun ændrer sig på 

bestemte tidspunkter med hele tiden. Man kan argumentere for, at renten kun udvikler sig, når 

børsen er åben, men det har i praksis vist sig, at det giver god mening at benytte kontinuerlige 

processer (Hull, 2012, s. 280). Stokastiske processer kan være diskrete eller kontinuerlige 

mht. de værdier processerne kan antage. De processer, jeg vil se på, vil være kontinuerlige 

mht. de værdier de kan antage, da renten kan antage hvilken som helst værdi. 

 

2.2.1 Markovs egenskab 

En særlig type stokastiske processer, er de processer, som opfylder Markovs egenskab. Hvis 

en proces opfylder Markovs egenskab betyder det, at alt relevant information, som skal 

bruges til at forudse fremtiden findes i den nuværende værdi af processen. Det er uden 

betydning, hvilke værdier processen har haft før, og hvordan disse historiske værdier er 

opstået. Al information på tidspunkt t omkring fremtiden findes i xt, og afhænger derfor ikke 

af, hvad der er sket før tidspunkt t. (Bechmann, 2011). Et eksempel på en proces, der opfylder 

Markovs egenskab, er en Random walk. 

Markovs egenskab passer også sammen med den efficiente markedshypotese i svagform. 

Denne hypotese siger, at priserne afspejler al historisk information, herunder historiske priser, 

handelsvolumen osv. (Hull, 2012, s. 281). Sagt med andre ord: til tidspunkt t indeholder 

priserne alt information, som er nødvendig for at bestemme prisen til det fremtidige tidspunkt 

t+k. 
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2.2.2 Generaliseret Wiener proces 

En generaliseret Wiener proces er en udvidelse af en Wiener proces. Wiener processer bliver 

også nogle gange kaldt for Brownske bevægelser
4
, og bruges mange gange som en byggesten 

til andre stokastiske processer. Starter man med at se på Wiener processen zt, t≥0, så opfylder 

den 3 betingelser (Bechmann, 2011)  

1) Det er en proces, der opfylder Markovs egenskab 

2) Den har uafhængige tilvækster. En stigning over et tidsinterval er uafhængig af 

stigninger over et andet ikke overlappende tidsinterval 

3) For s>t gælder det at  

                 , hvor N er normalfordelingen.  

 

Det vil sige, at tilvæksten Δz er normalt fordelt med en middelværdi på 0 og varians s-t. I en 

kontinuert udgave skrives en Wiener proces oftest som: 

           Ligning 2-9 

Hvor   er standardnormaltfordeling N(0,1). 

Den generaliserede Wiener proces bygger på en Wiener proces, som er defineret på følgende: 

              Ligning 2-10 

a og b er konstanter.      kaldes for driftleddet. a er driften pr tidsenhed.      er 

diffusionsleddet, og b
2
 er variansen pr. tidsenhed. dz er en Wiener proces, og er defineret som 

i Ligning 2-9. 

Driftleddet beskriver, hvor meget værdien af det underliggende aktiv forventes at ændre sig. 

Diffusionsleddet, som indeholder et stokastisk element i form af Wiener processen dz, 

fortæller noget om, hvor store udsving man kan forvente i processen. 

Ser vi på en diskretiseret udgave af processen. Det vil sige, vi ser på en lille tidsændring Δt, 

og hvad den giver af lille ændring Δx 

                                                 
4Botanikeren Robert Browning observerede i 1827 hvordan pollen, der lå i vand, bevæger sig. 
Bevægelsen kan beskrives som svarende til en Wiener proces.  Det var matematikeren Norbert 
Wiener, der senere beskrev processen matematisk. 
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                 Ligning 2-11 

 

Middelværdien og variansen af denne proces vil være: 

           

            

Figur 2 viser et eksempler på en Wiener proces og en generaliseret Wiener proces. I dette 

eksempel er a= 0,5 og b=1,5 På figuren ses det, at Wiener processen (den grønne line) ligger 

rundt om nul, hvilket passer godt med, at den skal have en middelværdi på nul. 

 

Figur 2 Eksempel på en generaliserede Wiener proces (den røde line) og en Wiener proces (den grønne line).  

Kilden egen tilvirkning 

 

Den generaliserede Wiener proces (den røde line) som indeholder et drift led ligger rundt om 

den line, som driften følger.  
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2.2.3 Itô proces 

En Itô proces er en udvidelse af den generaliserede Wiener proces, hvor driftleddet a og 

diffusionsleddet b i Ligning 2-10 afhænger af den underliggende proces og af tiden. Har man 

en tilstandsvariabel x, kan man skrive den tilhørende Itô proces på følgende måde (Bechmann, 

2011): 

                        Ligning 2-12 

dz er igen en Wiener proces som beskrevet i Ligning 2-9. 

2.2.3.1 Itô’s lemma 

Har man med en Itô proces, kan man benytte sig af Itô’s lemma til at komme fra en Itô proces 

til en anden. Hvis man antager, at x følger en Itô proces, som er givet ved Ligning 2-12, og vi 

har en funktion G(x,t). Det vil sige, at G er en funktion af x og af tiden t. Itô’s lemma viser, så 

at G vil følge en proces med følgende udtryk (Hull, 2012): 

          
  

  
       

  

  
 

 

 

   

   
              

  

  
      Ligning 2-13 

 

I Ligning 2-13 er drift leddet   
  

  
  

  

  
 

 

 

   

       , og diffusionsleddet er 
  

  
   

 

2.3 Risikoneutral prisfastsættelse 

I det følgende afsnit vil jeg beskrive ideerne og principperne bag den metode, jeg vil bruge for 

at prisfastsætte, de tidligere beskrevne rentecaps.  

Et af de vigtigste principper, når det gælder prisfastsættelse, er, at der ikke må være arbitrage 

på marked. Arbitrage opstår når følgende to betingelser er opfyldt (Cairns, 2004, s. 15)  

a) Vi er i stand til at lave en portefølje til tidspunkt 0, som har net værdi på 0. Det vil sige 

en portefølje, som indeholder negative og positiv holdninger, der samlet koster 0. 

b) At porteføljen til et tidspunkt T i fremtiden med sikkerhed vil give et positivt afkast.  
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Ideen om at prisfastsætte aktiver, så der ikke findes arbitragemuligheder benyttes også i 

risikoneutral prisfastsættelse. En af de teorier, der beskrives og bevises i (Munk, 2011), lyder:  

”If a risk-neutral probability measure exists, prices admit no arbitrage” (Munk, 2011, s. 93) 

Risikoneutral prisfastsættelse er et af de meget vigtige begreber, når man skal værdifastsætte 

derivater. Ideen bag risikoneutral prisfastsættelse er, at man ved matematisk at omformulere 

nogle problemer, kan gøre dem lettere at løse. Et af problemerne man har, når man skal 

værdiansætte derivater, er, at investorerne har forskellige nyttefunktioner, og derfor har 

forskellige risikoprofiler. Dette betyder, at de enkelte investorer kræver forskellige 

risikopræmier. Dette gør det umiddelbart svært at værdiansætte derivater. Det vil være bedre, 

hvis man kunne værdiansætte derivater i en verden, der var risikoneutral. At en verden er 

risikoneutral betyder, at alle investorer er risikoneutrale altså hverken søger at minimere eller 

øge deres risiko. Dette skyldes, at alle investerede aktiver vil give et afkast lig med den 

risikofri rente. Ydermere vil risikopræmien være nul.  

Den følgende udledning af risikoneutral prisfastsættelse bygger på den udledning, som laves i 

(Hull, 2012, s. 630-645). Jeg har valgt at dele udledning op i nogle bidder for at prøve at gøre 

den mere overskuelig. Jeg starter med at udlede et udtryk for risikopræmien. Derefter 

introducer jeg Martingale processer og det ækvivalente Martingale mål, før jeg til sidst viser 

og udleder et udtryk for risikoneutral prisfastsættelse for derivater. 

2.3.1.1 Risikopræmien  

Vi ønsker først at udlede et udtryk for risikopræmie λ. Vi starter med at betragte et derivat, 

som er givet ved: 

   

 
                     Ligning 2-14 

dz er en Wiener proces og m er den forventede tilvækst i ϴ og s er volatiliteten af ϴ.  

Vi antager så, at f1(ϴ,t) og f2(ϴ,t) er priserne på to derivater. De afhænger kun af ϴ og af 

tiden t. De to derivater følger de to nedenstående processer. 
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dz i de to processor må være den samme, og være den samme som dz i Ligning 2-14. Dette 

skyldes at al usikkerhed om priserne stammer fra dz i Ligning 2-14. Den diskrete udgave af de 

to processer vil være: 

                    

                    

Vi laver nu en risikofri portefølje П. Denne portefølje vil være risiko fri i et kort øjeblik Δt, og 

vil derfor tjene den risikofri rente r. Denne øjeblikkelig risikofri portefølje består af: 

- σ2f2 af derivatet med processen f1  

- –σ1f1 af derivatet med processen f2  

Dette giver følgende udtryk for porteføljen: 

                    

                       

Da porteføljen, som sagt tjener den risikofri rente r, betyder det at: 

        

Indsætter vi værdierne for П og ΔП, og reducerer får man  

    

  
  

    

  
 

Sættes foregående ligning lig med λ, får man  

 
  

   

 
 Ligning 2-15 

 

λ er som sagt risikopræmien for ϴ, og for at der ikke kan være arbitrage, skal den være 

identisk for alle derivater, som afhænger af ϴ og tiden t. 
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Betragter vi nu et derivat, som følger en proces, der er givet ved 

              

Værdien for μ afhænger af investorens risiko præference, hvilket betyder, at den afhænger af 

λ. Indsættes udtrykket fra Ligning 2-15 får man  

                    Ligning 2-16 

 

Ved at ændre λ skifter man sandsynlighedsmål. Hvis λ er risikopræmien, som en investor 

kræver i den virkelige verden, siger man ofte, at man har sandsynlighedsmål P. Mens hvis 

λ=0, så er vi i den risikoneutrale verden, og så siger man, at man benytter for et Q-

sandsynlighedsmål.  

To sandsynlighedsmål er ækvivalente, hvis de tildeler sandsynligheden 0 til de samme events 

(Munk, 2011). Dette betyder at P og Q er ækvivalente hvis: 

               

A er et sæt af events. 

Hvis jeg skal give et billede på, hvad det vil sige at skifte sandsynlighedsmål, kan man 

forestille sig, at man har en normal terning. Sandsynlighedsmålet P antager, at terningen er 

fair altså at:  

                       
 

 
 

Et andet sandsynlighedsmål Q antager, at terningen ikke er fair, og at sandsynlighederne er 

givet ved: 
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2.3.1.2  Martingale 

En Martingale er en stokastisk proces, hvor driftleddet er nul. Det betyder, at processen 

kommer til at se ud på følgende måde:  

        Ligning 2-17 

dz er en Wiener proces. σ kan selv være stokastisk og kan afhænge af ϴ eller andre 

stokastiske variable. 

En Martingale har den egenskab, at den forventede værdi til et hvert fremtidigt tidspunkt vil 

være det samme, som værdien er i dag. Det vil sige, man kan skrive den forventede værdi til 

tidspunkt T som: 

          

Hvor E betyder den forventede værdi. 

Sagt med andre ord, over et meget lille tidsinterval vil ændringen i ϴ være normalfordelt med 

en middelværdi på nul, hvilke betyder at den forventede ændring i ϴ over et meget lille 

tidsinterval er nul. Da ændringen i ϴ mellem tidspunkt 0 og T er summen af alle ændringer i 

små tidsintervaller mellem tidspunkt 0 og T, må den forventede ændring i ϴ over periode 0 til 

T derfor også være nul. (Hull, 2012) 

 

2.3.1.3 Det ækvivalente Martingale mål 

I det følgende vil jeg beskrive det ækvivalente Martingale mål. Afsnittet er på ingen måde 

fyldestgørende men et forsøg på at give en introduktion til begrebet. 

Vi antager at f og g er priser på handlede aktiver, som ikke giver noget afkast i den periode, vi 

betragter, og at der kun er en kilde til usikkerheden på priserne. Jeg definerer nu ϕ som: 
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g kaldes for nævneren
5
. ϕ er den relative pris af f i forhold til g. 

Det ækvivalente Martingals mål siger - det følgende er taget fra (Hull, 2012) og oversat til 

dansk og reformuleret en smule. 

”Når der ikke findes arbitrage muligheder, så er ϕ en martingale for et valg af risikopræmie. 

Endvidere for en given nævner g, vil det samme valg af risikopræmie gøre, at ϕ er en 

martingale for alle aktiver f. Valget af risikopræmie, der opfylder det ovenstående, er 

volatiliteten af g.” (Hull, 2012, s. 636) 

 

2.3.1.4 En bankkonto som nævner – Den risikoneutrale verden. 

Vi ønsker en nævner, som gør, at vi kommer over i den risikoneutrale verden. Dette gøres ved 

at betragte processen g. Denne proces er defineret som en bankkonto
6
, der tjener den risikofri 

rente r(t). 

                  Ligning 2-18 

 

r(t)er en stokastisk proces, men da variansen af processen er nul betyder det, at ligningen ikke 

komme til at indeholde et led med en Wiener proces (dz).  

g(t) er givet ved 

 
                  

 
  

           
Ligning 2-19 

 

For at bevise det ækvivalente martingal mål, når nævner er en bankkonto, definerer jeg 

følgende proces f baseret på Ligning 2-16. Da volatiliteten for dg er 0, betyder det at λ=0, 

hermed bliver df givet ved 

                     

                                                 
5
 Numeraire på engelsk. 

6
 På engelsk ville det være money market account 
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Jeg definerer to funktioner G(g,t) = ln(g) og F(f,t) = ln(f) Jeg benytter nu Itô’s lemma (se 

afsnit 2.2.3.1) til at bestemme dG og dF. Først beregner jeg følgende udtryk.  

  

  
 

 

 
      

   

   
  

  

  
      

  

  
   

 
  

  
 

 

 
      

   

   
  

  

  
      

  

  
   

Ved at indsætte ovenstående udtryk i Itô’s lemma får man: 

        
 

 
       

 

 

  

  
     

 
     

 

 
       

          
    

    

   
            

           
  

 

 
          

På samme måde beregner jeg d ln(g) 

        
 

 
       

 

 

  

  
       

 

 
     

            

Jeg kan nu lave følgende omskrivning. 

               
 

 
       

  
 

 
                  

    
 

 
  

   
 

 
        

Jeg ønsker, at komme til en proces af formen    
 

 
. For at opnå dette, definerer jeg at 

 

 
              . Igen bruger jeg Itô’s lemma. 
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Indsættes disse udtryk i Itô’s lemma får man: 

  
 

 
           

 

 
 
   

 

 
          

 

 
 
 

 
  

              
 

 
         

  
 

 
   

   
 

 
  

  
 

 
       

 

 
     

  
 

 
     

 

 
    

Da ovenstående resultat for   
 

 
  ikke indeholder et driftled betyder, at det at 

 

 
  er en 

Martigale. Dette medfører, at vi kan skrive den forventede værdi af 
  

  
 i den risikoneutrale 

verden på følgende måde. 

  
  

     
  
  

  

Ê er den forventede værdi i en risikoneutral verden. 

Indsættes udtrykket fra Ligning 2-19 i formlen får man 

  
 

     
  

        
 
 

    

 
                

 
     Ligning 2-20 

 

Det ligningen viser er, at man kan prisfastsætte et rentederivat ved at simulere den korte rente 

r i den risikoneutrale verden. Evalueret derivat til tidspunkt T og tilbagediskonterer denne 

værdi med den risikofrie rente, man har simuleret fra tidspunkt 0 til tidspunkt T. Senere i 

opgaven kommer jeg ind på, hvordan man simulerer den korte rente ved hjælp af forskellige 

rentemodeller.   
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Kapitel 3 

 

3. Rentestruktur modeller 

I dette kapitel vil jeg undersøge og analysere egenskaberne ved Vasicek’s rentemodel og ved 

Cox-Ingersoll-Ross (CIR) rentemodel. Før jeg ser på modellerne, vil jeg først se på nogle 

generelle begreber mht. rentestrukturer.  

 

3.1.1 Rentestrukturer 

Rentestrukturer er sammenhæng mellem renten for forskellige løbetider. (Christensen, 2009). 

Denne sammenhæng danner en kurve, som man kalder rentestrukturen. Der findes flere 

forskellige rentestrukturer. Nogle af den mest kendte er nulkuponobligationsrenten, spot-

renten og forward-renten.  

Kursen på en nulkuponobligation, altså prisen for at få leveret 1 kr. til tidspunkt t vil være det 

samme som diskonteringsfaktoren (Bechmann, 2011). Prisen på en nulkuponobligation, som 

udløber til tidspunkt T, er givet ved: 

                        Ligning 3-1 

 

R(t,T) er nulkuponrenten og kan udledes ud fra Ligning 3-1 ved at sige 

          
         

   
 Ligning 3-2 
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Den øjeblikkelige korte rente
7
 r(t), er renten over et meget lille tidsinterval Δt=T-t. Dette 

medfører at: 

         
   

        

 

Forward-renten F(t,T,S) er renten, som gælder mellem tidspunkt T og tidspunkt S. Forward-

renten er givet ved (Cairns, 2004): 

           
 

   
   

      

      
 Ligning 3-3 

 

Rentestrukturen kan teoretisk have et hvilket som helst udseende, men der er fire generelle 

faconer, rentestrukturen normalt har (Christensen, 2009): 

 Opad skrående. Den form på rentekurven forekommer som regel, når markedet 

forventer, at økonomien forsætter med at vokse i et relativt støt tempo. Renten på 

fordringer med en kort løbe tid, er mindre end på fordringer med en længere løbetid. 

Dette skyldes, at instrumenter med en kort løbetid anses for mindre risikofyldte. 

 

 Nedad skrående (inverteret.) Investorerne forventer, at renterne vil falde i fremtiden, 

og derfor vil investorer, som vil investere i obligationer med lange løbetider godt 

acceptere lavere renter.  Dette kan også være tegn på, at økonomien måske vil 

stagnere.  

 

 Flad. Markedet er ikke enigt om, hvad der vil ske i fremtiden. Nogle tror eksempelvis, 

at de korte renter vil falde, mens andre tror de vil stige. 

 

 Puklet. Denne form kommer, hvis markedet tror renterne vil stige(falde) under en 

periode og falde(stige) under en anden periode. 

 

                                                 
7
 På engelsk instantaneous short rate.  
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3.1.2 Rentestruktur modeller.  

Der findes mange forskellige modeller, som kan bruges til at modellere renteudviklingen. 

Grunden til, at der findes mange forskellige modeller, er, at der ikke er fundet en model, som 

klart udkonkurrerer alle de andre. Alle kendte modeller har fordele og ulemper.  (Cairns, 

2004, s. 53-55) prøver at beskrive nogle karakteristika, som en rentemodel helst skal opfylde. 

Disse krav/karakteristika er: 

 Renterne skal være positive. (Cairns, 2004) argument er, at så længe man kan 

”gemme penge i madrassen”, så er der ikke noget, der berettiger negative renter. Dog 

satte den Danske National bankrenten ned til -0,2 i 2012. (Jørgensen, 2013) 

 Renten skal autokorrigere. Det vil sige, renten skal trækkes tilbage mod et langsigtet 

niveau og ikke bevæge sig mod    

 Simple formler. Så det er lettere at implementere disse formler. 

 Modellen skal helst kunne matche historisk observerede data. 

De modeller, jeg har valgt at betragte i denne opgave, tilhører den gruppe af modeller, der 

hedder én-faktor modeller. Dette skyldes, at der er en variabel, der modellerer al usikkerhed. 

Der findes også flere-faktor modeller, som beskriver usikkerheden ved hjælp af flere variable. 

Ydermere findes der to typer af modeller: Ligevægtsmodeller og ingen-arbitrage modeller. De 

modeller, jeg har valgt at betragte i denne opgave, tilhører ligevægtsmodel gruppen. 

I en risikoneutral verden kan én-faktor ligevægtsmodeller beskrives ved en Itô proces med 

følgende form (Hull, 2012): 

                     Ligning 3-4 

Den øjeblikkelige drift m(r) og s(r) er funktion af r, men ikke af tiden. 

Alt efter hvordan man vælger at definere m(r) og s(r), får man forskellige modeller. Den 

følgende tabel viser nogle af de mest berømte modeller.  
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Model Drift m(r) Volatilitet s(r) 

Merton     

Dothan          

Vasicek          

Cox-Ingersoll-Ross (CIR)            

Tabel 5 Eksempler på drift og volatilitet for forskellige modeller. Kilde (Hull, 2012) 

 

3.1.3 Vasicek modellen 

En af de mest kendte rentestrukturmodeller er Vasicek model, som blev beskrevet i 1977 af 

Vasicek. Jeg har valgt at se på den udgave af Vasicek’s model, som er én-faktor model. 

Modellen definerer den risikoneutrale proces for den øjeblikkelige korte rente r ved hjælp af 

en Ornstein-Uhlenbeck proces. Det betyder processen får følgende form (Munk, 2011): 

                            Ligning 3-5 

 

I ligningen er a, b og σ konstanter. dz er Wiener proces. 

 b er den langsigtede middelværdi for den risikofri rente.   

 a er hastigheden hvorved r(t) nærmer sig b. 

 σ er volatiliteten for den korte rente. Som det ses, er volatiliteten uafhængig af både 

renten r(t)og af tiden t. 

Det man kan se ud af Ligning 3-5 er, at modellen er time-homogeneous.  Dette betyder, at 

driftleddet og diffusionsleddet ikke afhænger af tiden.   

Det første led i Ligning 3-5             er et udtryk, der beskriver, det der kaldes mean 

reversion. Mean reversion er et fænomen, man ser i det finansielle marked. Hvis renten er høj 

vil mean reversion bevirke, at den har en negativ drift, der får renten til at vende tilbage mod 
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den langsigtede middelrente. På sammen måde vil mean reversion bevirke, at hvis renten er 

lav får den positiv drift, der bevirker, at den stiger op mod middelniveauet igen.  

 

Figur 3 Illustration af mean reversion. Det langsigtede middel rente niveau er 2 %.  Kilde egen tilvirkning. 

Figur 3 Illustration af mean reversion. Figur 3 viser et eksempel på mean reversion. I dette 

eksempel er a=0.5 og b=2 %. På grafen til venstre i figuren starter vi med en rente på 5 %. 

Denne rente bevæger sig så ned mod middelrente niveauet på 2 %.  På grafen til højre i 

figuren ser vi, hvordan en rente, der starter på 1 % bevæger sig op mod middelrenteniveauet.  

Der er økonomiske argumenter, som understøtter mean reversion. Hvis renten er meget høj vil 

færre investeringer blive foretaget, hvilket betyder, at der er et mindre behov for at låne 

penge. I følge loven om udbud og efterspørgsel betyder det, at efterspørgselen på penge 

falder. Dette vil så medføre, at prisen på penge vil falde. Da prisen på penge er renten, betyder 

et prisfald på penge, at renten vil falde. Hvis renten er lav, vil der blive efterspurgt flere 

penge, som driver renten opad (Hull, 2012). 
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3.1.3.1 Analytiske udtryk 

Det kan vises, ved at bruge Vasicek’s model kan der opnås et udtryk for prisen til tidspunkt t 

for en nulkuponobligation, som har udløb til tidspunkt T. Dette udtryk vil være givet ved 

(Cairns, 2004) 

 

 
                          

r(t)er renten til tidspunkt t. 
Ligning 3-6 

         
           

 
 Ligning 3-7 

 
            

                  
  

  

  
 

          

  
  

Ligning 3-8 

 

Fra Ligning 3-2 har vi nulkuponrenten til tidspunkt t for perioden T-t er givet ved: 

         
         

   
 

Ved at indsættes udtrykket for P(t,T) fra Ligning 3-6, får man: 

          
 

   
          

 

   
           Ligning 3-9 

 

Ved at vælge parameter a, b og σ hensigtsmæssigt, er det muligt at genskabe de fire typiske 

udseende for rentestrukturen, som jeg nævnte tidligere i kapitlet. Figur 4 viser et eksempel på, 

hver af de fire typer af udseende. 
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Figur 4 Eksempel på mulige nulkuponrentestrukturer ved at benytte Vasicek’s model, Kilde egen tilvirkning. 

3.1.3.2 Analytisk udtryk for options priser. 

Det er muligt i Vasicek’s model at udlede et udtryk for prisen på europæiske call/put options, 

som har en nulkuponobligation som underliggende instrument.  Værdien Vput(t,T,K,S,Y) er 

prisen til tidspunkt t af en put option, der udløber til tidspunkt T, hvor det underliggende 

instrument er en nulkuponobligation, er givet ved Ligning 3-1. Det antages, at 

nulkuponobligationen har udløbstid til tidspunkt S, og pålydende på obligation er Y. Put 

optionen har en aftalekurs på K. Ydermere gælder det at T<S (Hull, 2012) 

 

 

                                               

   
 

 
                

          

  
 

   
 

  
   

       

       
  

  

 
 

Ligning 3-10 
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N betegner fordelingsfunktionen for standardnormalfordelingen. 

P(t,S) og P(t,T) kan beregnes via Ligning 3-6. 

 

3.1.3.3 Er Vasicek en god rentestrukturmodel. 

I afsnit 3.1.2 nævnte jeg nogle egenskaber, man kunne sige en god rentestrukturmodel skal 

opfylde. Ser man på Vasicek’s, må man konstatere, at den ikke opfylder dem alle. 

Kan renten blive negativ? 

Ja, det kan den godt. Vasicek modellen kan med en sandsynlighed større end nul være i stand 

til at frembringe renter, der er negative. Dette er også sandsynligt med realistiske valgte 

værdier for a, b og σ (Cairns, 2004). Figur 5 viser et eksempel på, hvordan renten kan bliver 

negativ. 

 

Figur 5 Vasicek rentemodel, hvor renten bliver negativ, Kilde egen tilvirkning. 

Et andet kritikpunkt af Vasicek modellen er, at volatilitet empirisk er blevet bevist, at den 

ikke er konstant, men afhænger af tiden (Cairns, 2004). I Vasicek’s model indgår volatiliteten, 

men den er uafhængig af tiden og bliver derfor mere en gennemsnits volatilitet for perioden. 

Bliver renten autokorrigeret mod et langsigtet niveau? 

Ja, Vasicek modellen sikrer, at der er mean reverse. 
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Simple formler for at prisfastsætte f.eks. nulkuponobligationer? 

Ja, som jeg forklarede, kan man udlede lukkede formler for prisfastsættelsen af 

nulkuponobligation og optioner på disse. 

 

Kan man matche historisk data? 

Dette vil jeg se nærmere på i afsnit 4.3. 

 

3.1.4 Cox-Ingersoll-Ross modellen 

Cox, Ingersoll og Ross udviklede i 1985 en én-faktor model, der ligesom Vasicek modellen er 

en én-faktor ligevægtsmodel. Modellen var en udvidelse til Vasick’s model.  Cox, Ingersoll 

og Ross modellen vil i det følgende blive refereret til som CIR modellen.   

CIR-modellen modulerer den risikofri rente på følgende måde: 

                           (t) Ligning 3-11 

 

Ligesom i Vasicek modellen er: a, b og σ konstanter. dz er en Wiener proces. 

 b er den langsigtede middelværdi for den risikofri rente.   

 a er hastigheden for med r(t) nærmer sig b. 

 σ er volatiliteten for den korte rente. Som det ses er volatiliteten uafhængig af både 

rente r(t)og af tiden t. 

CIR modellen implementerer ligesom Vasicek modellen mean reverse. Driftleddet er det 

samme som i Vasicek modellen, men diffusionsleddet er forskelligt. Diffusionsleddet i CIR 

modellen indeholder også udtrykket       . Det betyder, at jo større renteniveauet er, jo 

større vil volatiliteten også blive. Omvendt betyder det også, at hvis r(t) nærmer sig nul, så vil 

diffusionsleddet gå mod nul, og dette vil betyde, at r(t) igen vil bevæge sig op mod det 

langsigtede renteniveau b.  

Da volatiliteten i CIR modellen er mindre end volatiliteten i Vasicek’s model betyder det, at 

CIR-modellen vil have mindre udsving i de fundene renter end Vasicek modellen. Dette er 

illustreret på Figur 6. 
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Figur 6 – Fire eksempler på rente udviklinger med henholdsvis Vasicek og CIR model. De fire eksempler er for samme 

værdier af a, b, og σ, Kilden egen tilvirkning. 

 

3.1.4.1 Analytiske udtryk 

Ligesom det gælder for Vasicek modellen findes et udtryk for prisen til tidspunkt t for en 

nulkuponobligation, som har udløb til tidspunkt T. Dette udtryk vil være givet ved (Cairns, 

2004) 

 

 

                            

r(t) er renten til tidspunkt t. 

Ligning 3-12 

         
              

                     
 Ligning 3-13 
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  Ligning 3-14 

           Ligning 3-15 

 

Fra Ligning 3-2 har vi nulkuponrenten til tidspunkt t for perioden T-t er givet ved: 

         
         

   
 

Ved at indsættes udtrykket for P(t,T) fra Ligning 3-12, får man: 

          
 

   
          

 

   
            

Hvor B er defineret i Ligning 3-13 og A er defineret i Ligning 3-14. 

Ligesom med Vasicek metoden er det muligt at genskabe de fire typiske udseender for 

rentestrukturen, som jeg nævnte tidligere i kapitlet. 

3.1.4.2 Analytisk udtryk for options priser. 

Det er også muligt at angive et udtryk for prisen på en europæiske call/put option på en 

nulkuponobligation, når man bruger CIR modellen.   

Værdien Vcall(t,T,K,S,Y) er prisen til tidspunkt t af en call option, der udløber til tidspunkt T, 

hvor det underliggende instrument er en nulkuponobligation. Det antages at 

nulkuponobligationen har udløbstid til tidspunkt S, og pålydende på obligation er Y. Call 

optionen har en aftale kurs på K. (Munk, 2011) 

 

                                                         Ligning 3-16 
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               en non-central chi-squared fordeling med f frihedsgrader og non-centrality 

parameter g1 eller g2. En non-central chi-squared er en fordeling, der er defineret på følgende 

måde: 

Lad         være k tilfældige værdi fra en standardnormalfordeling, med middelværdien 

   og varians   
 . Den tilfældige værdi R siges at følge en non-central chi-squared, k 

frihedsgrader, hvis følgende gælder  

     
  

  
 
  

   

 

Den non-centrality parameter g er givet ved: 

     
  

  
 
 

 

   

 

 

For at finde værdien af den modsvarende put option, bruger jeg put-call pariteten som er 

defineret på følgende måde for europæiske optioner med nulkuponobligationer som 

underliggende instrument. (Brigo & Mercurio, 2000) 

 

                                 -          +         Ligning 3-17 

 

3.1.4.3 Er CIR en god rentestruktur model  

Ligesom med Vasicek modellen prøver jeg at se på, hvordan CIR modellen opfylder nogle af 

de karakteristika, som kendetegner en god rentestrukturmodel. 

 

Kan renten blive negativ? 

Nej, CÍR modellen sikrer, at den fundne rente ikke kan blive negativ. 

 

Bliver renten autokorrigeret mod et langsigtet niveau? 

Ja, CIR modellen sikrer, at der er mean reverse. 
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Simple formler for at prisfastsætte f.eks. nulkuponobligationer? 

Ja, som jeg forklarede, kan man udlede lukkede formler for prisfastsættelsen af 

nulkuponobligationer og optioner på disse. Men disse formler er komplekse og benytter sig i 

modsætning til Vasicek modellen ikke af normal fordelinger. De analytiske udtryk i CIR 

modellen bruger en non-central chi-squared fordeling. 

 

Kan man matche historisk data? 

Dette vil jeg se nærmere på i afsnit 4.3 
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Kapitel 4 

 

4. Prisfastsættelse af rentecaps 

I dette afsnit vil jeg undersøge, hvordan de modeller, der blev gennemgået i kapitel 3, kan 

omsættes til algoritmer, som kan benyttes til at prisfastsætte, de valgte typer af rentecaps, som 

blev beskrevet i kapitel 2. Jeg vil i det følgende illustrere to forskellige måder at prisfastsætte 

på. Disse måder er: 

 Bruge lukkede formler 

 Bruge en numerisk metode. 

Den numeriske metode, jeg har valgt at benytte, er Monte Carlo simulering. 

 

4.1 Prisfastsættelse ved hjælp af Vasicek’s model 

Jeg har valgt at implementere Vasicek’s model på to forskellige måder. Den første måde er 

ved at benytte sig af en analytisk tilgang. Denne måde benytter det faktum, at man kan udlede 

en lukket formel for bestemmelse af prisen på en put option med en nulkuponobligation, som 

det underliggende aktiv. Denne metode kan benyttes til at prisfastsætte en Plain vanilla 

rentecap. De eksotiske rentecaps og også en Plain vanilla rentecap prisfastsætter jeg ved at 

bruge en Monte Carlo simulering. 

 

4.1.1 Analytisk bestemmelse af prisen på en Plain vanilla rentecap 

I afsnit 3.1.3 viste jeg, hvordan man er i stand til at bestemme et udtryk ved hjælp af 

Vasicek’s model for prisen til tidspunkt t for en nulkuponobligation, som har udløbstidspunkt 

T. Dette udtryk var givet ved ligningen: 
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Fra afsnit 2.1.1.1 ved vi, at prisen på en Plain vanilla rentecap er lig med summen af payoff 

fra de underliggende caplets. Payoff’et på tidspunkt tk+1 fra en caplet kan, som tidligere 

beskrevet i Ligning 2-3 beregnes som payoff’et fra en put option på en nulkuponobligation, 

hvor optionen har udløb til tidspunkt tk. Udløbstidspunktet for nulkuponobligationen er til 

tidspunkt tk+1. Aftalekursen er L og pålydende på obligationen er L(1+RKδk). L er pålyden på 

cap’en. δ er tenoren på cap’en.  

Indsættes disse oplysninger i Ligning 3-1 , giver det følgende udtryk for værdien af den i’te 

caplet til tidspunkt 0. Caplet’en er evalueret til tidspunkt tk og payoff’et sker til tidspunkt tk+1. 

 

                                                         

   
 

 
                    

           

  
 

   
 

  
   

                   

        
  

  

 
 

Ligning 4-1 

 

Værdien til tidspunkt 0 for cap’en, der består af n caplets vil være givet som: 

                                  

 

   
 

  Ligning 4-2 

Det skal bemærkes, at tn+1=T og, at der som tidligere nævnt normalt ikke foretages en 

udbetaling på den første reset dag.  

 



 

 49   

 

 

4.1.1.1 Eksempel på analytisk prisfastsættelse af en Plain vanilla rentecap  

For at illustrere, hvordan den analytiske prisfastsættelse med Vasicek fungerer, antager jeg, at 

man ønsker at fastsætte prisen på en Plain vanilla rentecap. Rentecap’en har en løbetid på 2,5 

år, og hvor pålydende er på 1.000.000 DKK. Den korte rente til tidspunkt 0 er 3 %.  

Rentecapen har reset dage hvert ½ år, og cap-renten er på 4 %. 

Det vil sige at reset tidspunkterne(år) vil være:  

treset=0,5; 1; 1,5; 2 

og payoff tidspunkterne(år) vil være: 

tpayoff=1; 1,5; 2; 2,5 

Jeg antager, man har bestemt parametrene i Vasicek modellen til følgende værdier: 

a=0,1 

b=0,02 

σ=0,02 

 

Caplet Tidspunkt(år) Payoff (DKK) 

1 1,0 834,12   

2 1,5 1.536,44   

3 2,0 2.017,58   

4 2,5 2.387,16 

 

Den total værdi af cap’en bliver summen af de 4 caplets: 6.746,87 DKK 

 

 

4.1.2 Prisfastsættelse ved hjælp af Monte Carlo simulering 

En anden metode, man kan vælge at bruge til at prisfastsætte en rentecap med, er ved at 

benytte Monte Carlo simulering. 
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Monte Carlo simulering er en numerisk teknik, der i sin basale form bygger på, at man laver n 

simulering af mulige udfald. Beregner slutværdien for hver simulering, og finder til sidst r 

middelværdien af alle de slutværdier, man har beregnet. Denne middelværdi vil så være ens 

resultat. 

I afsnit 2.3 kom jeg frem til, at man i en risikoneutral verden kan prisfastsætte et derivat ved 

at beregne payoff’et af det underliggende aktiv ved hjælp af risikoneutrale sandsynligheder. 

Dette payoff skal så tilbagediskonteres med den risikofri rente. Det kan udtrykkes med 

følgende formel: 

                  
 
     

For en rentecap betyder det, at jeg skal bestemme hver caplet’s payoff, og derefter 

tilbagediskontere disse payoff. Til sidst - for at få værdien af cap’en - skal jeg summere alle 

de tilbagediskonterede payoff’s. 

For at implementere Monte Carlo simulering benytter jeg mig følgende algoritme, som er 

inspireret fra (Cairns, 2004, s. 185). 

 

4.1.2.1 Algoritme for Monte Carlo simulering: 

T: udløbstidspunkt for rentecap’en 

δ: Tenor i rentecap’en 

M: Antal Monte Carlo simuleringer, der skal foretages 

n: Antal diskretiseringspunkter 

a: Parameter til Vasicek’s rente model 

b: Parameter til Vasicek’s rente model 

σ: Parameter til Vasicek’s rente model 

 

Trin 1: Diskretiser tidsintervallet [0,T] i n intervaller. Intervallerne skal alle samme have 

længde.     
 

 
. Denne diskretisering giver os at: 
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Trin 2: Beregn treset og tpayoff. Jeg antager, der ikke sker et payoff på det først reset tidspunkt. 

Det betyder, at cap’en vil bestå af = 
 

 
   caplet, og at: 

                                         

 

Den k’te af de u caplet har reset tidspunkt på   
      og payoff på   

      
. Men det er ikke 

sikkert, at disse to tidspunkter er sammenfaldende med nogle af de diskretiserede 

tidspunkterne i t. 

For at løse dette problem, har jeg valgt at tage det første diskretiseringspunkt, der ligger til 

venstre for reset/payoff tidspunktet, hvis reset/payoff tidspunkt ikke er sammenfaldende med 

et punkt i t.  

 

Figur 7 De røde punkt er diskretiseringspunkter. De blå punkter er f.eks. reset tidspunkterne. Pilen indikerer, hvilket 
punkt vi vælger. Kilde egen tilvirkning. 

Figur 7 viser et eksempel. De røde punkter er diskretiseringspunkter. De blå er enten reset 

tidspunkter eller payoff tidspunkter. Da reset/payoff tidspunkterne ikke er sammenfaldende 

med et diskretiseringstidspunkt, vælger jeg det diskretiseringspunkt, der ligger til venstre for 

reset tidspunktet. Dette er indikeret med en pil. 

De nye reset og payoff tidspunkter, betegner jeg som         og          

Trin 3: For den i’te Monte Carlo simulation,             finder jeg n tilfældige tal fra en 

standart normal fordeling. Så   
                       

Trin 4: Beregne renteudviklingen for den i’te simulering ved at benytte   . Hvis Vasicek 

modellen bruges, vil det j’te element            i renteudvikling være givet ved: 
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Trin 5: Beregn værdien af den k’te caplet, i den i’te simulering, til dens payoff tidspunkt: 

         
     

      
            

     
        

Λ er eventuel stiafhængig information, der skal bruges til at prisfastsætte caplet’en. 

Funktion         afhænger af, hvilket instrument, der prisfastsættes. 

Instrument Payoff funktion Λ 

Plain vanilla rentecap Ligning 2-1  

Sticky rentecap Ligning 2-5  Foregående cap-rente 

Bound barrier rentecap Ligning 2-8  Hvor meget de foregående 

caplets har udbetalt. 

 Om cap’en har krydset 

grænseværdien 

Tabel 6 payoff funktion for forskellige instrumenter. Kilde egen tilvirkning 

 

Trin 6: Opdatere stiafhængig information Λ. 

Trin 7: Værdien af den k’te caplet skal nu tilbagediskonteres til tidspunkt 0. Dette gøres ved 

at approksimere         
   
      

 

 
 med en sum. Lad ix være et indeks til den plads i t, som 

har værdien    
      

 

         
                    

  

   

            
     

      
  

Trin 8: Gentage trin 5 til trin 7 for alle u caplets og summere payoff’ene. 

    
                

 

 

   

    

Trin 9: Gentage trin 2 – 8 for alle M simuleringer. Derefter beregn middelværdien af de M 

simulerede værdier for cap’en. Denne værdi vil være værdien af rentecap’en 
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Den ovenstående algoritme giver mulighed for to typer af fejl. Der kan opstå fejl fra 

diskretiseringen i Trin 1, og der kan opstå fejl fra simulering. Da vi kun kan lave et endeligt 

antal simuleringer, vil det betyde, at der altid vil være nogen tilfældighed tilbage i det 

endelige resultat. 

Når vi diskretiserer bruger vi også et endeligt antal punkter. Antallet af punkter, vi 

diskretiserer med, har også en afgørende betydning for hvor præcist vores slutresultat bliver. 

Det skyldes, at vi bruger diskretisering til at approksimere et integral, og vi benytter 

diskretisering, når vi bestemmer renteudvikling.  

 

Figur 8  Eksempel på diskretiseringsfejl. Bestemmer arealet under kurven ved at bruge henholdsvis 3, 6, 12 og 33 
diskretiseringspunkter. Kilde egen tilvirkning 

Et bestemt integral kan blive approksimeret ved at bestemme arealet under ”kurven”, på den 

funktion man ønsker at integrere. Dette areal kan approksimeres ved at lave et antal rektangler 
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og summere arealet af alle disse rektangler. Figur 8 viser, hvordan arealet bliver mere og mere 

præcist bestemt jo flere rektangler, man bruger til at estimere med. 

Præcision af en Monte Carlo simulering afhænger som nævnt også af antallet simuleringer. 

Man kan beregne middelværdien og standardafvigelsen af de M simuleringer. Med disse 

oplysning kan vi definere standardfejl (SE) af det estimat på værdien af rentecap’en, vi er nået 

frem til: 

    
 

  
 

M er antallet af simuleringer, ω = standardafvigelse på simuleringerne 

Standardfejlen kan bruges til at bestemme et konfidensinterval. Et 95 % konfidensinterval 

giver et interval, i hvilket den sande værdi af rentecapen             , med 95 % 

sandsynlighed vil befinde sig.  

 95 % konfidensinterval:    
     

  
                 

     

  
 Ligning 4-3 

M er antal simuleringer, μ er middelværdien af de M simulerede værdier. ω er standard 

afvigelsen af de M simulerede værdier. 

Dette betyder, at hvis præcisionen skal fordobles, så skal antallet af simuleringer 4 dobles. 

Dette er en af svaghederne ved den simple Monte Carlo simulering. 

  

4.1.3 Eksempel på prisfastsættelse med Monte Carlo simulering. 

Jeg betragter, det samme eksempel som i afsnit 4.1.1.1. Jeg har valgt at diskretisere 

tidsintervallet [0;2,5] i 100 punkter. Jeg har valgt dette for at prøve at få en lille 

diskretiseringsfejl, men samtidig undgå at beregningstiden bliver alt for lang.  
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Figur 9 Værdien af cap’en som funktion af antal simulationer. Kilden engen tilvirkning. 

 

Antal Monte Carlo simuleringer 10.000 100.000 500.000 

Værdi af rentecap (DKK) 6.680,07 6.733,01 6.781,09 

Relativ forskel til analytisk værdi (%) 0,991 0,2 0,65 

95 % konfidensinterval  [6.873,4; 

6.884,6]  

[6.659,2; 

6.807,7] 

[6.741,5; 

 6.814,6]  

Beregningstid (sekunder) 2,21 20,91 120,54 

Tabel 7 Eksempel på prisfastsættelse af en Plain vanilla rentecap med Monte Carlo simulering. Kilde egen tilvirkning. 

 

Tidligere i kapitlet beregnede jeg analytisk, at rentecapen skulle have en værdi på 6.746,87 

DKK. Det, man kan se af Tabel 7 er, at vi er i stand til med en numerisk metode at komme 

meget tæt på det samme resultat, som den analytiske metode giver. Figur 9 viser, hvordan 

Monte Carlo simulering konvergerer mod den sande værdi. 

Eksemplet er blevet beregnet på min Dell Laditude E5420 bærbare PC. Den har 4. GB ram og 

har en Intel i-3 double core processor. Det vil sige, at det ikke er en specielt kratfuld PC. 

Algoritmen er implementeret i Matlab. Jeg har ikke benyttet specielle teknikker for at 

optimere algoritmen. Det man kan se ud af Tabel 7 er, at det tager 2,21 sekunder at beregne 

Monte Carlo, hvis man bruger 10.000 simuleringer. Det analytiske udtryk tager 0,0297 

sekunder at regne ud. Dette viser hvor stor en fordel, der findes, hvis man er i stand til at 

opstille en lukket formel. Den lukkede formel har selvfølgelig også den fordel, at den 

beregner den sande værdi, mens den numeriske metode konverger mod den sande værdi. Som 

sagt, skal man huske på, at det hardware og den algoritme jeg har brugt ikke er optimeret. Det 
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første, man kunne gøre, er at optimere Monte Carlo beregningen var at parallelisere 

beregningen på mange tråde, som hver kunne behandles samtidig af forskellige cores eller 

servere. 

 

4.2 Prisfastsættelse ved hjælp af CIR modellen 

Ligesom med Vasicek modellen er jeg i stand til både at lave en analytisk prisfastsættelse og 

en numerisk. Jeg vil igen prisfastsætte en Plain vanilla rentecap både analytisk og ved hjælp 

af Monte Carlo simulering. De to andre typer af rentecaps vil kun blive prisfastsat med Monte 

Carlo simulering. 

4.2.1 Analytisk bestemmelse af prisen på en Plain vanilla rentecap 

Jeg benytter samme ide som i afsnit 4.1.1, at man kan prisfastsætte en Plain vanilla rentecap 

ved at summere udbetalingerne fra de underliggende caplets. Disse udbetaling kan som 

tidligere nævnt bestemmes ved at se på en put option af en nulkuponobligation. Jeg kender fra 

Ligning 3-17, at værdien af sådan en put option, for CIR modellen er givet ved: 

                                -          +         

Vcall er givet ved Ligning 3-16.  

Payoff’et på tidspunkt tk+1 fra en caplet, kan som tidligere beskrevet i Ligning 2-3, beregnes 

som payoff’et fra en put option på en nulkuponobligation, hvor optionen har udløb til 

tidspunkt tk. Udløbstidspunktet for nulkuponobligationen er til tidspunkt tk+1. Aftalekursen er 

L og pålydende på obligation er L(1+RKδk). L er hovedstolen på cap’en. δ er tenor på cap’en.  

                                         -                     +            

Den samlede værdi af cap’en bliver: 
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Som tidligere nævnt er formlerne for analytisk bestemmelse af en Plain vanilla rentecap med 

CIR modellen meget komplekse. Jeg har derfor valgt ikke at implementere dette, i det 

program jeg har lavet. 

 

4.2.2 Prisfastsættelse ved hjælp af Monte Carlo simulering 

Monte Carlo simulering kan jeg lave igen ved at følge den algoritme, jeg beskrev i afsnit 

4.1.2.1. Det, der skal justeres i algoritmen, når jeg benytter CIR modellen, er trin 4. Trin 4 

skal i stedet for se ud på følgende måde: 

Trin 4: Beregne renteudviklingen for den i’te simulering ved at benytte   . Når CIR modellen 

bruges, vil det j’te element            i renteudvikling være givet ved: 

                                                     
  

 

4.3 Kalibrering af Vasicek modellen og CIR modellen. 

I de foregående afsnit har jeg set på Vasicek modellen og CIR modellen, og hvordan man 

beregner værdien af forskellige typer af rentecaps. Jeg har vist, at dette enten kan gøres 

analytisk eller ved hjælp af en Monte Carlo simulering. I de eksempler jeg har set på, har jeg 

antaget, at jeg kender variable a, b og σ der indgår i modellerne. Måden man finder disse 

parametre på, er ved at lave en kalibrering af modellen. Man kan vælge flere forskellige 

strategier, når man skal kalibrere modellerne. Jeg har valgt at se på to strategier. Disse er: 

 Bruger det analytiske udtryk, der bestemmer prisen på en nulkuponobligation og 

prøve at få det til at matche de priser, man ser på nulkuponobligationer i markedet. 

 Bruger det analytiske udtryk for en Plain vanilla rentecap og så prøve at få dette til at 

matche Plain vanilla rentecap observeret i markedet.  

De nævnte kalibreringsmetoder vil jeg i dette projekt kun gennemgå. Jeg vil ikke 

implementere dem i, det program jeg laver. 
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4.3.1 Kalibrering mod den observerede nulkuponrentestruktur 

Hver dag
8
 er man i stand til at observere en ny nulkuponrentestruktur, som gælder fra den 

dag. Nulkuponrentestrukturen beskriver renten for forskellige nulkuponobligationer, som har 

udløbsdato på forskellige tider i fremtiden.  

For at benytte Vasicek metoden eller CIR modellen ønsker vi at bestemme parametrene a, b 

og σ, som gør, at modellerne mest præcist beskriver den nulkuponrentestruktur, vi observerer. 

For at løse dette problem benytter jeg Ligning 3-9, som giver et analytisk udtryk for hvordan 

man kan beregne nulkuponrenten til tidspunkt 0 for en nulkuponobligation, der udløber til 

tidspunkt T. Jeg benytter følgende algoritme til at bestemme parametrene: 

Algoritme: 

Trin 1: Gæt på hvad a, b og σ er. 

Trin 2: For alle udløbstidspunkterne, som nulkuponrentestrukturen består af, udregner jeg 

ved hjælp af Vasicek’s model eller CIR modellen og gætter på hvad parametrene a, b og σ er, 

værdien nulkuponrenten. 

Trin 3: For alle udløbstidspunkterne finder jeg residualet mellem den observerede 

nulkuponrente, og den rente jeg beregnede i Trin 2. Jeg beregner derefter mindste kvadraters 

fejl for alle residualerne. 

                              
 

 

   

 

Trin 4: Hvis S fra Trin 3 er større end en grænseværdi fastsat af mig, laver jeg et nyt gæt på 

parametrene a, b og σ og gentager Trin2-Trin4. 

4.3.1.1 Eksempel 

For at illustrere algoritmen har jeg lavet et eksempel. Der findes mange forskellige metoder, 

man kan bruge til at lave det nye gæt, som jeg nævner i Trin 4. I dette eksempel har jeg valgt 

at benytte mig af funktion fminsearch i Matlab.   

                                                 
8
 Her mener jeg hver dag, som er en bank dag.  
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Figur 10 - Sammenligning af observeret nulkuponrente og renten bestem ved at kalibrere Vasicek modellen. Kilden egen 

tilvirkning. 

 

Figur 10 viser nulkuponrenten (blå) Euro området, som den blev observeret 2. maj 2013 

ifølge den Europæiske Central Bank.  (European Central Bank, 2013). Den røde kurve viser 

den rentestruktur, jeg opnåede efter jeg havde kaliberet med Vasicek metoden. Kalibreringen 

gav mig følgende værdier for parametrene 

a= 0,119 

b=0,0362 

σ= 0,00003 

Figur 10 illustrer også, at det ikke er sikkert, at Vasicek’s metode vil være i stand til at 

genskabe den observerede nulkuponrentestruktur, der bliver observeret i markedet. 
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4.3.2 Kalibrering mod kendt instrument pris 

En anden måde man kan kalibre på er ved at kalibrere mod et instrument, man kan observere i 

markedet. Jeg har valgt dette instrument til en Plain vanilla rentecap. Dette skyldes to årsager. 

For det første kan jeg bestemme et analytisk udtryk for en Plain vanilla rentecap med både 

Vasicek’s og CIR modellen. For det andet er Plain vanilla rentecaps meget likvide 

instrumenter, som ofte bliver handlet. 

Jeg vil bruge en algoritme, der minder meget om den i afsnit 4.3.1.  

Algoritme: 

Trin 1: Gæt på hvad a, b og σ er. 

Trin 2: For alle de observerede Plain vanilla rentecaps, beregner jeg priserne ved enten at 

bruge Vasicek eller CIR modellen. Jeg benytter gættet på, hvad parametrene a, b og σ er til at 

bestemme priserne. 

Trin 3: Finde residualerne mellem de observerede Plain vanilla rentecap priser, og de priser 

jeg beregnede i Trin 2. Jeg beregner derefter mindste kvadraters fejl for alle residualerne. 

                                    
 

 

   

 

Trin 4: Hvis S fra Trin 3 er større end en grænseværdi fastsat af mig, laver jeg et nyt gæt på 

parametrene a, b og σ og gentager Trin2-Trin4.  
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Kapitel 5 

 

5. Præsentation af program 

I dette kapitel vil jeg at præsentere det program, jeg har programmeret. Formålet med 

programmet er at prisfastsætte de valgte rentecaps, men også at give brugeren nogle 

illustrative grafer, som beskriver prisfastsættelsesprocessen af de tre valgte rentecaps. 

Beregningskoden er vedlagt som bilag i afsnit 8, og en CD med programmet er vedlagt i 

afsnit 9. 

Programmet er lavet i Matlab. Grunden til at, jeg har valgt at benytte Matlab, er at det er et 

sprog, som er velegnet til matematiske udregninger, og som også giver mulighed for at lave 

en GUI
9
. 

For at starte programmet skal man køre filen: PricingEngine.m  
 

Når denne fil bliver kørt starter følgende GUI (se Figur 11). 

 

 
Figur 11 Startbillede for program til at prisfastsætte rentecaps. Kilden egen tilvirkning. 

                                                 
9
 Graphical User Interface. På dansk grafisk brugerflade. 
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En del af felterne er grå for at hjælpe brugeren. Det første brugeren skal vælge er, hvilket 

instrument der skal beregnes på. Alt efter om det er en Plain Vanilla rentecap, en Sticky 

rentecap eller en Bound Barrier rentecap, der bliver valgt, vil forskellige ekstra felter blive 

åbnet i ’Instrument data’ sektionen. Programmet understøtter de følgende tre rentecaps: 

 

 Plain vanilla rentecap 

 Sticky rentecap 

 Bound barrier rentecap 

 

Underordnet hvilke instrument man vælger, skal man altid angive følgende oplysninger om 

instrumentet: 

 Cap-renten 

 Udløbstid 

 Tenor 

 Pålydende  

 

Det næste brugeren skal vælge er, om det er Vasicek eller CIR rentestrukturmodellen, der skal 

bruges. Det er også muligt at vælge begge modeller på samme tid. Når en rentestrukturmodel 

er valgt, åbner felterne til højre for modellen sig, så det er muligt at angive de nødvendige 

parametre. Disse parametre er a, b, σ og renten til tidspunkt 0. 

Brugeren skal så vælge, hvilken beregningsmetode der skal anvendes. Det kan være Monte 

Carlo simulering eller en analytisk beregningsmetode. Den analytiske metode kan kun 

anvendes, hvis man beregner på en Plain Vanilla rentecap og bruger Vasicek’s rentemodel. 

Vælgerne man Monte Carlo simulering, skal man angive antal simuleringer, der skal laves, og 

hvor mange punkter tidsintervallet skal diskretiseres i. 

Det sidste brugeren skal vælge er, om han/hun ønsker, at der skal laves grafer, der illustrerer 

beregningen. Det er kun relevant, hvis man bruger Monte Carlo simulering. Vælger man, at 

lave graferne, skal man være opmærksom på, at det tager længere tid at lave beregningerne. 

For at lave beregningerne skal man trykke på knappen ’Beregn’. 
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Resultatet af beregningen vil alt efter hvilken beregningsmetode og rentestrukturmodel, man 

har valgt, blive placeret i enten ’Resultat Vasicek’ sektionen eller ’Resultat CIR’ sektionen. I 

disse sektioner, vil jeg vise resultatet, og hvor lang tid det tog at lave beregningen.  

 

5.1 Prisfastsætte af en Plain Vanilla rentecap 

Jeg vil nu illustrere, hvordan man kan bruge programmet til at prisfastsætte en Plain Vanilla 

rentecap. Jeg vælger at benytte Vasicek’s metode og lave beregning både analytiske og med 

Monte Carlo simulering. Jeg kunne lige så godt have valgt at bruge CIR modellen eller begge 

modeller. De parametre, jeg har valgt at bruge, er: 

 Cap-renten = 4 % 

 Udløbstidspunkt = 2,5 år 

 Tenor 0,5 år 

 Pålydende = 1.000.000 DKK 

Parametre for Vasicek modellen: 

 a = 0,1 

 b = 0,02 

 σ = 0,02 

 Renten til tidspunkt 0 = 3 % 

Parametre for Monte Carlo simulation: 

 10.000 simuleringer 

 100 diskretiseringspunkter. 

Figur 12 viser de parametre, jeg har angivet til beregningen. 
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Figur 12 Eksempel på en Plain vanilla rentecap. Kilden egen tilvirkning. 

Vælger jeg at beregne uden at inkludere detaljer for beregningen. Dette giver følgende 

resultat: 

 

Figur 13 Resultat for en Plain vanilla rentecap Kilden egen tilvirkning. 

Det man kan se ud af Figur 13 er, at det analytiske resultat er 6.746,8704 DKK og tog 0,00044 

sekunder at beregne, mens resultatet med Monte Carlo simulering blev 6.713,2287 DKK og 

tog 2,1488 sekunder at beregne. 
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Vælger man at inkludere detaljer for beregningen, så giver programmet også følgende grafer. 

5.1.1 De første 10 rentestier 

Denne graf viser de første 10 simuleringer af renten, der blev lavet i Monte Carlo 

simuleringen. Hvis man vælger at bruge mindre end 10 simuleringer, så vil det faktiske antal 

af simuleringer blive vist.  

 

Figur 14 De første 10 rentestier. Kilden egen tilvirkning. 

Figur 14 er et eksempel på grafen over rentestier. Det, grafen viser, er hvor forskellige de 

enkelte rentestier kan blive, når man simulerer dem. Figur 14 viser også igen, at Vasicek 

metoden kan give negative renter. 

 

5.1.2 Illustration af diskretisering 

En anden graf programmet laver, hvis man vælger, at det skal lave grafer, er en figur, der 

viser den diskretisering, man har valgt. 
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Figur 15 Diskretisering - 100 punkter. Kilden egen tilvirkning. 

Figur 15 viser et eksempel med 100 diskretiseringspunkter. Grafen består af de følgende 

elementer: 

 Den første rentesimulering(den røde line) 

 Markering af hvor de 100 diskretiseringspunkter, der blev brugt til simulering(de 

grønne punkter) ligger. 

 Markering af ved hvilke diskretiseringspunkter, der sker en reset (sorte cirkel) 

 Markering af ved hvilke punkter, der sker et payoff (violet kasse).  

Det grafen skal vise brugeren er, at jo flere diskretiseringspunkter man vælger, jo finere en 

rentesimulering, får man. Til sammenligning viser Figur 16 en diskretisering med 10 punkter. 

Grafen giver også et overbliver over, hvor reset punkterne og payoff punkterne er. 
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Figur 16 Diskretisering 10 punkter. Kilden egen tilvirkning. 

 

5.1.3 Monte Carlo simulering. 

Når man laver en Monte Carlo simulering, får man også en graf, der viser udvikling af 

resultatet (pris på rentecap’en) som en funktion af antal af simuleringer. Hvis man regner på 

en Plain Vanilla rentecap, vil det analytiske resultat også blive vist. 

 

Figur 17 Udvikling af Monte Carlo simuleringen. Den blå linje er Monte Carlo simulering mens den røde er den analytiske 
løsningen. Kilden egen tilvirkning. 
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Figur 17 viser udviklinger af en Monte Carlo simulering med 10.000 simuleringer. På figuren 

ses både Monte Carlo resultatet(den blå linje) og den analytiske løsning (den røde linje) Det 

brugeren skal bemærke er, hvordan Monte Carlo simulering konvergerer mod en værdi, og 

hvordan den også (gerne) skulle konvergere mod den analytiske løsning. 

 

5.1.4 Illustration af payoff 

For at illustrere de payoff, der fremkommer, har jeg valgt at lave en figur, der viser payoff på 

de forskellige payoff tidspunkter for de første 10 simuleringer.  

 

Figur 18 Plot over payoff for de første 10 simuleringer. Kilden egen tilvirkning. 

Figur 18 viser et eksempel på denne graf. Det, man ser på grafen, er, at der ikke sker noget 

payoff på nogen af payoff tidspunkterne på de første 2 simuleringer. På den 3. simulering sker 

der et lille payoff til payoff tidspunkt 4. I simulering 7 sker der et payoff til payoff tidspunkt 

2, 3, og 4. Denne graf skal give brugeren en idé om, hvornår og hvor store payoff der 

forekommer. Igen viser figuren også hvor stor en forskel, der er fra simulering til simulering. 

Denne graf kan sammenholdes med grafen over de første 10 rentesimuleringer for at 

forklare/forstå, hvorfor der sker de payoff, der sker. 
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Figur 19 Payoff i de første 10 simuleringer. Kilden egen tilvirkning. 

 

De samme oplysninger, som vises i Figur 18, har jeg også valgt at illustrere i et 3d plot. Et 

eksempel på dette plot se i Figur 19.  

 

5.2 Prisfastsætte en Sticky rentecap 

Jeg vil nu vise, hvordan man kan prisfastsætte en Sticky rentecap. For at lave prisfastsættelsen 

skal man i programmet vælge ’Sticky rentecap’ som instrument. Når man gør dette åbnes 

feltet ’Spread’, og der lukkes for muligheden for at vælge en analytisk løsning. Dette skyldes, 

at jeg kun prisfastsætter Sticky rentecaps med Monte Carlo simulering. Figur 20 viser de 

parametre, jeg har valgt at bruge i dette eksempel. 
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Figur 20 Prisfastsættelse af en Sticky rentecap. Kilden egen tilvirkning. 

 

Eksemplet giver en værdi af Sticky rentecapen på 9.631,2699 og det tog 5,5769 sekunder at 

beregne dette resultat, se Figur 20. 

Vælger man, at programmet også skal lave grafer, så får man de samme grafer, som jeg 

beskrev i sektion 5.1. Ydermere får man også en graf, der viser udvikling af cap-renten for de 

første 10 simuleringer 

5.2.1 Graf over udvikling af cap-renten 

 Som jeg tidligere har nævnt i opgaven, er det særlige ved en Sticky rentecap, at cap-renten 

ikke er fast (se afsnit 2.1.2). Figur 21 viser et eksempel på hvordan grafen kan se ud. 
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Figur 21 Cap-renten for de første 10 simuleringer. Kilden egen tilvirkning. 

 

Denne graf er som sagt kun relevant og vil derfor kun blive vist, hvis man regner på en Sticky 

rentecap. 

 

5.3 Prisfastsætte en af Bound barrier rentecap 

For at prisfastsætte en Bound barrier rentecap, skal jeg angive de samme oplysninger som for 

en Plain Vanilla rentecap, men jeg skal angive, hvad Bound værdien og grænseværdien er. I 

programmet jeg har udviklet, vælger jeg instrumentet til ’Bound barrier rentecap’. Dette gør, 

at feltet Bound og grænseværdi åbner.  
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Figur 22 Prisfastsættelse af en Bound barrier rentecap. Kilden egen tilvirkning. 

 

Figur 22 viser et eksempel på en prisfastsættelse af en Bound barrier rentecap. Bound er på 

5.000 og grænsen er på 0,5 %. Denne gang har jeg anvendt en CIR rentestruktur model. Man 

ser, at prisen på rentecapen er 1.507,4941, og det tog 9,196 sekunder at regne den. 

Hvis man inkluderer detaljer for beregningen, får man de samme grafer som for en Plain 

Vanilla rentecap. Ydermere får man to ekstra grafer, som er beskrevet nedenfor i afsnit 5.3.1 

og i afsnit 5.3.25.3.2. 

 

5.3.1 Udvikling i Bound værdien 

I en Bound barrier rentecap kan man max udbetale et beløb svarende til Bound værdien. Jeg 

har lavet en graf (se Figur 23), som viser udviklingen af hvor stort et beløb, vi har tilbage at 

kunne udbetale ved hvert udbetalingstidspunkt. Jeg har igen lavet det for de 10 første 

simuleringer. 
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Figur 23 Hvor meget payoff er der tilbage at kunne udbetale. Kilden egen tilvirkning. 

5.3.2 Er rentecap knockout’et ? 

En Bound barrier rentecap kan også blive knockout’et, hvis renten på et resttidspunkt er 

kommet under en grænseværdi. For at illustrere dette har jeg lavet en graf, der viser 0 hvis 

rentecap’en ikke et knockout’et, og 1 hvis den er. Igen har jeg lavet dette for de første 10 

simuleringer. 

 

Figur 24 Er rentecap'en knockout'et. Kilden egen tilvirkning. 

 

Figur 24 viser et eksempel på den nævnte graf. Det man kan se er, at i alle simuleringer på 

nær simulering 7, blev rentecap’en ikke knockout’et.  
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Kapitel 6 

 

6. Konklusion 

I projektet har jeg undersøgt, hvordan man prisfastsætter rentecaps nærmere bestemt, hvordan 

man prisfastsætte en Plain Vanilla rentecap, en Sticky rentecap og Bound barrier rentecap. Jeg 

har afdækket, hvordan payoff’et for hver af de enkelte rentecaps kan beregnes. Jeg har 

redegjort for risikoneutral prisfastsættelse, som er en forudsætning for at kunne prisfastsætte 

rentecaps. 

I projektet har jeg detaljeret set på rentestrukturmodeller. De valgte modeller er Vasicek og 

CIR modellerne. Jeg har valgt, disse modeller, da de er nogle af de første modeller, men 

modeller som stadigvæk den dag har sin berettelse. Jeg har beskrevet modellerne, og forklaret 

og illustreret forskellene. Ydermere har jeg beskrevet styrkerne og svaghederne i de to 

modeller. Jeg er kommet ind på problemet med, at Vasicek’s model kan give negative renter, 

og hvordan det analytiske udtryk for at bestemme prisen på Plain Vanilla rentecap i CIR 

modellen er meget komplekst.  

For at prisfastsætte de tre valgte typer af rentecaps har jeg beskrevet, hvordan man kan udlede 

en pris analytisk fra Vasicek og CIR modellen. Jeg har udledt en algoritme, som kan bruges til 

at prisfastsætte alle de valgte rentecaps ved hjælp af Monte Carlo simulering. Denne 

algoritme kan både benytte Vasicek og CIR modellen. Sidst har jeg kort forklaret, hvordan 

man kan kalibrere Vasicek og CIR modellen enten ved at kalibrere mod en 

nulkuponobligations rentekurve, man har observeret i markedet eller mod en Plain Vanilla 

rentecap, man har observeret prisen på i markedet. Jeg har også lavet algoritmer for disse 

kalibreringer. 

Teorien jeg har undersøgt og de udledte algoritmer, har jeg benyttet til at programmere et 

program, som skulle kunne give en studerende på HD-studiet en idé om prisfastsættelse af 

rentecaps. Programmet er blevet lavet med en GUI for at gøre det lettere at anvende. 

Programmet giver brugeren mulighed for at prisfastsætte de tre valgte typer af rentecaps både 
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analytisk (gælder kun for en Plain Vanilla rentecap med Vasicek rentestruktur modellen) eller 

ved hjælp af Monte Carlo simulering. Programmet giver også brugeren mulighed for at vælge 

mellem Vasicek og CIR rentemodellen. Ydermere har jeg lavet en mulighed for, at brugeren 

kan få mere detaljerede oplysninger ud om udregningerne. De ekstra oplysninger programmet 

giver, er eksempelvis de 10 første rentestier, der blev brugt i Monte Carlo simuleringen. 

Hvilke payoff disse rentestier resulterede i og instrument specifikke oplysninger. Disse ekstra 

oplysninger er lavet for at give den studerende en mere intuitiv forståelse af prisfastsættelsen.  

Projektet lægger op til, at der er nogle emner, der kan arbejdes videre med i fremtiden. For det 

første kan programmet udvides med en analytisk implementering af CIR- modellen for Plain 

Vanilla rentecaps. Ydermere ville det også være en god idé med en reel testning af 

programmet for at sikre kvaliteten. Programmet kunne også udvides med flere typer af 

instrumenter som swaps, og med flere rentestrukturmodeller som SABR eller LIBOR. Sidst 

men ikke mindst kunne man lave verifikation af programmet ved at bruge rigtig markedsdata 

og lave en dybere undersøgelse af kalibrering af Vasicek og CIR modellerne.  
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8. Appendiks 1 - kildekode til program 

 Jeg har valgt at vedlægge dele af kildekoden til programmet, jeg har skrevet. De dele af 

kildekoden jeg undladt at vedlægge, har jeg anset mindre væsentlige, da det eksempelvis er 

autogeneret GUI kode.   

function [ payoff, typespecific_info] = 

Plain_Vanilla_CapLet(rate_k,cap_rate,tenor_k,principal,typespecific_info,                     

trace_info) 
% payoff for plain vanilla caplet for time k+1 
payoff = principal*tenor_k*max(rate_k - cap_rate,0); 
end 

 
 

function [ payoff, typeSpecificInfo] = 

Sticky_CapLet(rate_k,cap_rate,tenor_k,principal,typeSpecificInfo,trace_info

) 
% payoff k+1 
previous_cap_rate=typeSpecificInfo.previous_cap_rate; 
spread=typeSpecificInfo.spread; 
previous_rate=typeSpecificInfo.previous_rate; 

  
cap_rate = min(previous_rate, previous_cap_rate)+ spread; 

  
payoff = Plain_Vanilla_CapLet(rate_k,cap_rate,tenor_k,principal); 

  
typeSpecificInfo.previous_cap_rate=cap_rate; 
typeSpecificInfo.previous_rate=rate_k; 
end 

 
 

function [ payoff, typeSpecificInfo] = Bound_Barrier_CapLet( 

rate_k,cap_rate,tenor_k,principal,typeSpecificInfo,trace_info ) 
%Pay off from a Bound barrier caplet 
payoff_left=typeSpecificInfo.payoff_left; 
knock_out_value=typeSpecificInfo.knock_value; 
is_knock_out=typeSpecificInfo.is_knock_out; 

  
is_knock_out=is_knock_out | (rate_k<knock_out_value); 
typeSpecificInfo.is_knock_out=is_knock_out; 

  
if (payoff_left>0 && is_knock_out==false) 
    payoff = Plain_Vanilla_CapLet(rate_k,cap_rate,tenor_k,principal);     
    if (payoff_left-payoff)<0 
        payoff=payoff_left; 
    end 
    typeSpecificInfo.payoff_left=payoff_left-payoff; 
else 
    payoff=0; 
end 
end 
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function [ value, trace_info] = 

Payoff_caps(cap_fun,ix_reset,ix_payout,dt,r,instumentData,typespecific_info

,trace_info) 
%Beregner værdien af en rentecap. cap_fun er en funktion hanfle til en 
%function der beregner payoff'et for de enklte caplets. 
cap_rate=instumentData.capRate; 
tenor=instumentData.tenor; 
principal=instumentData.principal; 

  
value=0; 
payoffv=ones(1,length(ix_payout)); 
sticky_capratev=typespecific_info.previous_cap_rate; 
is_knock_outv=typespecific_info.is_knock_out; 
payout_leftv=typespecific_info.payoff_left; 

  
for i=1:length(ix_payout) 
    discont_facot=exp(-1*sum(r(1:(ix_payout(i)))*dt)); 
    [payoff, typespecific_info] = 

cap_fun(r(ix_reset(i)),cap_rate,tenor,principal,typespecific_info, 

trace_info); 
    value=value+discont_facot*payoff; 

     
    if trace_info.trace 
        payoffv(i)=payoff; 
        if (instumentData.type==2 && trace_info.i<11) 
            sticky_capratev 

=[sticky_capratev,typespecific_info.previous_cap_rate]; 
        end 
        if (instumentData.type==3 && trace_info.i<11) 
            is_knock_outv =[is_knock_outv,typespecific_info.is_knock_out]; 
            payout_leftv =[payout_leftv,typespecific_info.payoff_left]; 
        end 
    end 
end 

  
if(trace_info.trace) 
    if (instumentData.type==2 && trace_info.i<11) 
        figure(trace_info.fh_sticky_caprate); 
        

plot(sticky_capratev(2:end).*100,'color',trace_info.cc(trace_info.i,:),'Mar

ker','x'); 
        title(strcat('Udvikling af caprenten(%) - ',trace_info.name)); 
        xlabel('Reset tidspunkt') 
        ylabel('Caprenten') 
        hold on 
    end 

     
    if (instumentData.type==3 && trace_info.i<11) 
        x=0:length(ix_payout); 
        figure(trace_info.fh_payoff_left) 
        

plot(x,payout_leftv,'color',trace_info.cc(trace_info.i,:),'Marker','x'); 
        title(strcat('Payoff tilbage - ',trace_info.name)); 
        xlabel('Payoff tidspunkt') 
        ylabel('Payoff tilbage') 
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        hold on 
        figure(trace_info.fh_is_knock_out) 
        

plot(x,is_knock_outv,'color',trace_info.cc(trace_info.i,:),'Marker','x'); 
        title(strcat('Er cap''en knockout''et  - ',trace_info.name)); 
        xlabel('Payoff tidspunkt') 
        ylabel('Cap knockout. 1=sandt, 0=falsk') 
        hold on 
    end 
    if (instumentData.type==3 &&trace_info.i==10) 
        figure(trace_info.fh_is_knock_out) 
        legend('Simulering 1','Simulering 2','Simulering 3','Simulering 

4','Simulering 5','Simulering 6','Simulering 7','Simulering 8','Simulering 

9','Simulering 10') 
        figure(trace_info.fh_payoff_left) 
        legend('Simulering 1','Simulering 2','Simulering 3','Simulering 

4','Simulering 5','Simulering 6','Simulering 7','Simulering 8','Simulering 

9','Simulering 10') 
    end 

     
    if (instumentData.type==2 &&trace_info.i==10) 
        figure(trace_info.fh_sticky_caprate) 
        legend('Simulering 1','Simulering 2','Simulering 3','Simulering 

4','Simulering 5','Simulering 6','Simulering 7','Simulering 8','Simulering 

9','Simulering 10') 
    end 

     
    trace_info.payoffm = [trace_info.payoffm;payoffv]; 
    if trace_info.lastloop 
        trace_info.lastloop=0; 
        figure(trace_info.fh_payput) 
        bar(trace_info.payoffm); 
        title(strcat('Payoff for caplet - ',trace_info.name)); 
        xlabel('Simulering nummer') 
        ylabel('Payoff') 
        l = cell(1,length(ix_payout)); 
        for i=1:length(ix_payout) 
            l{i}=strcat('Payoff-',num2str(i)); 
        end 
        legend(l); 

         
        figure(trace_info.fh_payput_mesh); 
        mesh(trace_info.payoffm); 
        title(strcat('Payoff for caplet - ',trace_info.name)); 
        ylabel('Simulerings nummer') 
        xlabel('Payoff tidspunkt') 
        zlabel('Payoff') 
    end 
end 
end 

 

function [dr] = cir_mc(a_dt,b,r,sigma_dt,e) 
%Cox, Ingersoll and Ross modellen 
dr=(b-r)*a_dt + sqrt(r)*e*sigma_dt; 
end 

 

function [dr] = vasicek_mc(a_dt,b,r,sigma_dt,e) 
%vasicek modellen for monte carlo simulation  
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dr=(b-r)*a_dt + e*sigma_dt; 
end 

 

function [ price ] = MonteCarloSimulation_Vasicek_CIR(capFun, pricingFun, 

instumentData,pricingMethod,typespecificData,trace) 
% Initalization 
dt=instumentData.timeHorizont/pricingMethod.no_points; 
sigma_dt=pricingMethod.sigma*sqrt(dt); 
a_dt=pricingMethod.a*dt; 
t=0:dt:instumentData.timeHorizont; 
r=ones(1,pricingMethod.no_points+1); 
r(1)=pricingMethod.r0; 
price=0; 
n=pricingMethod.no_points; 

  
t_reset=instumentData.t_reset; 
t_payout=instumentData.t_payout; 

  
ix_reset=ones(1,length(t_payout)); 
ix_payout=ones(1,length(t_payout)); 

  
trace_info.trace=trace; 

  
for i=1:length(t_payout) 
    %Find index to intrest curve. 
    [~, tmp_ix_reset] = min(abs(t-t_reset(i))); 
    [~, tmp_ix_payout] = min(abs(t-t_payout(i))); 
    ix_reset(i)=tmp_ix_reset; 
    ix_payout(i)=tmp_ix_payout; 
end 

  
if trace 
    never_enter_again=0; 
    fh_renter=figure; 
    fh_diskretisering=figure; 
    fh_mc=figure; 
    fh_payout=figure; 
    fh_payout_mesh=figure; 

     
    if instumentData.type==2 
        fh_sticky_caprate= figure; 
        trace_info.fh_sticky_caprate=fh_sticky_caprate; 
    end 
    if instumentData.type==3 
        fh_payoff_left= figure; 
        trace_info.fh_payoff_left=fh_payoff_left; 
        fh_is_knock_out= figure; 
        trace_info.fh_is_knock_out=fh_is_knock_out; 
    end 

     
    cc=hsv(10); 
    pricev=ones(1,pricingMethod.no_simulation); 
    trace_info.cc = cc; 
    trace_info.fh_payput=fh_payout; 
    trace_info.fh_payput_mesh=fh_payout_mesh; 
    trace_info.i=1; 
    trace_info.payoffm=[]; 
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    trace_info.lastloop=0; 
    trace_info.stickycaprate=[]; 
    trace_info.payoff_left=[]; 
    trace_info.is_knock_out=[]; 
    trace_info.name=pricingMethod.name; 
end 

  
for i = 1:pricingMethod.no_simulation 
    % Evaluate interest 
    e=randn(1,n); 
    for j = 1:n 
        r(j+1)=r(j)+pricingFun(a_dt,pricingMethod.b,r(j),sigma_dt,e(j)); 
        if pricingMethod.metode==2 
            if(r(j+1)<0)  % Numerisk støj for CIR modellen            
                r(j+1)=0; 
            end 
        end 
    end 
        [price_senario, 

trace_info]=Payoff_caps(capFun,ix_reset,ix_payout,dt,r,instumentData,typesp

ecificData,trace_info); 
        price=price+price_senario; 

         
        if(trace) 
            if (((i==(pricingMethod.no_simulation-1))|| i==9))&& 

never_enter_again==0 
                trace_info.lastloop=1; 
                never_enter_again=1; 
            end 
            trace_info.i=i+1; 
            if i==1 
               figure(fh_diskretisering) 
               plot(t,r.*100, '-r'); 
               hold on 
               plot(t,r.*100, 'g*'); 
               plot(t(ix_reset),r(ix_reset).*100,'ko','MarkerSize',10) 
               plot(t(ix_payout),r(ix_payout).*100,'ms','MarkerSize',15) 
               title('Illustration af den valgte diskretisering') 
               xlabel('Tid') 
               ylabel('renten (%)') 
               legend('renten','Diskretiseringspunkt','Reset 

tidspunkt','Payoff tidspunkt') 
            end 
            if(i<11) 
                figure(fh_renter); 
                plot(t,r.*100,'color',cc(i,:)); 
                hold on                           
            end 
            pricev(i)=price/i; 
        end 
    end 
    price=price/pricingMethod.no_simulation; 

     
    if trace 
        figure(fh_renter); 
        if i>10 
            title(strcat('Første 10 rente-stier - ',trace_info.name)) 
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            legend('Simulering 1','Simulering 2','Simulering 3','Simulering 

4','Simulering 5','Simulering 6','Simulering 7','Simulering 8','Simulering 

9','Simulering 10'); 
        else 
            title(strcat('Rente-stier - ',trace_info.name)) 
        end 
        xlabel('Tid') 
        ylabel('Renten (%)') 
        hold off 

                 
        figure(fh_mc); 
        it=1:1:pricingMethod.no_simulation; 
        plot(it,pricev,'b'); 
        hold on 
        if (instumentData.type==1 && pricingMethod.metode==1) 
            value_cap = Vasicek_Analytic_PVC_Price( 

instumentData,pricingMethod ); 
            plot(it,value_cap,'r'); 
            legend('Monte carlo simulering','Analytisk løsning'); 
        else 
            legend('Monte carlo simulering'); 
        end 
        title(strcat('Monte carlo simulering - ',trace_info.name)) 
        xlabel('Simulering') 
        ylabel('Værdien af rentecap''en') 

         
    end 
end 

 

function [ value_cap ] = Vasicek_Analytic_PVC_Price( 

instumentData,pricingMethod ) 
%Analytic price for a Plain vanilla cap using Vasicek 

  
a=pricingMethod.a; 
b=pricingMethod.b; 
sigma=pricingMethod.sigma; 
r0=pricingMethod.r0; 
R_cap=instumentData.capRate; 
L=instumentData.principal; 
tenor=instumentData.tenor; 
t_reset=instumentData.t_reset; 
t_payout=instumentData.t_payout; 

  
value_caplet=zeros(1,length(t_payout)); 
zpb_principal=L*(1+R_cap*tenor); 
for i = 1:length(t_payout) 
    T=t_reset(i); 
    s=t_payout(i); 

     
    sigma_p=(sigma/a)*(1-exp(-a*(s-T)))*sqrt((1-exp(-2*a*T))/(2*a)); 
    p_0s=vasicek_p(a,b,sigma,0,s,r0); 
    p_0T=vasicek_p(a,b,sigma,0,T,r0); 
    h=((1/sigma_p)*log(((1+R_cap*tenor)*p_0s)/(p_0T)))+(sigma_p/2); 

     
    value_caplet(i)=p_0T*normcdf(-h+sigma_p)-(1+R_cap*tenor)*p_0s*normcdf(-

h);    
end 
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value_cap=L*sum(value_caplet); 
end 

 

function [ pt ] = vasicek_p(a,b,sigma,t,T,rt) 
at=vasicek_a(a,b,sigma,t,T); 
bt=vasicek_b(a,t,T); 
pt=at*exp(-bt*rt); 
end 

 

function [at] = vasicek_a(a,b,sigma,t,T) 
%Beregn A(t,T) fra vasicek modellen 
bt=vasicek_b(a,t,T); 
tmp1=((bt-T+t)*((a^2)*b-((sigma^2)/2)))/(a^2); 
tmp2=((sigma^2)*(bt^2))/(4*a); 
at=exp(tmp1-tmp2); 
end 

 

function [bt] = vasicek_b(a,t,T) 
%Beregner B(t,T) fra vasicek's formel 
bt=(1-exp(-a*(T-t)))/a; 
end 

 

Dette er en del af GUI koden, men viser hvordan jeg kalder de andre 

funktioner. 

 

function pushbuttonBeregn_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbuttonBeregn (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
%clear old results 
if ~get(handles.Vasicek,'Value') 
set(handles.VAres,'string', ''); 
set(handles.VAtid,'string', ''); 
set(handles.VMCres,'string', ''); 
set(handles.VMCtid,'string', ''); 
end 

  
if ~get(handles.CIR,'Value') 
set(handles.CMCres,'string', ''); 
set(handles.CMCtid,'string', ''); 
end 

  
% Get input data 
instrumentType =get(handles.instrumentType,'Value'); 
instumentData.type=instrumentType; 
instumentData.principal=str2double(get(handles.principal,'String')); 
instumentData.capRate=str2double(get(handles.cap_rente,'String'))/100; 
instumentData.timeHorizont=str2double(get(handles.time,'String')); 
instumentData.tenor=str2double(get(handles.tenor,'String')); 
instumentData = Find_t_reset_payout( instumentData ); 

  
pricingMethodVasicek.a=str2double(get(handles.AV,'String')); 
pricingMethodVasicek.b=str2double(get(handles.BV,'String')); 
pricingMethodVasicek.sigma=str2double(get(handles.SV,'String')); 
pricingMethodVasicek.r0=str2double(get(handles.r0v,'String'))/100; 
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pricingMethodVasicek.no_simulation=str2double(get(handles.AntalSim,'String'

)); 
pricingMethodVasicek.no_points=str2double(get(handles.AntalDis,'String')); 
pricingMethodVasicek.metode=1; 
pricingMethodVasicek.name='Vasicek'; 

  
pricingMethodCIR.a=str2double(get(handles.AC,'String')); 
pricingMethodCIR.b=str2double(get(handles.BC,'String')); 
pricingMethodCIR.sigma=str2double(get(handles.SC,'String')); 
pricingMethodCIR.r0=str2double(get(handles.r0c,'String'))/100; 
pricingMethodCIR.no_simulation=str2double(get(handles.AntalSim,'String')); 
pricingMethodCIR.no_points=str2double(get(handles.AntalDis,'String')); 
pricingMethodCIR.metode=2; 
pricingMethodCIR.name='CIR'; 

  
typespecificDataVasicek.previous_cap_rate=instumentData.capRate; 
typespecificDataVasicek.spread=str2double(get(handles.spread,'String'))/100

; 
typespecificDataVasicek.previous_rate=pricingMethodVasicek.r0; 
typespecificDataVasicek.payoff_left=str2double(get(handles.bound,'String'))

; 
typespecificDataVasicek.knock_value=str2double(get(handles.limit,'String'))

/100; 
typespecificDataVasicek.is_knock_out=false; 

  
typespecificDataCIR.previous_cap_rate=instumentData.capRate; 
typespecificDataCIR.spread=str2double(get(handles.spread,'String'))/100; 
typespecificDataCIR.previous_rate=pricingMethodCIR.r0; 
typespecificDataCIR.payoff_left=str2double(get(handles.bound,'String')); 
typespecificDataCIR.knock_value=str2double(get(handles.limit,'String'))/100

; 
typespecificDataCIR.is_knock_out=false; 

  
%Find instrument funktion 
switch instrumentType 
    case 1 
        capFun=@Plain_Vanilla_CapLet; 
    case 2 
        capFun=@Sticky_CapLet; 
    case 3 
        capFun=@Bound_Barrier_CapLet; 
end 

  
trace = get(handles.Tracing,'Value'); 

  
%Laver beregningerne 
if (get(handles.Vasicek,'Value')) 
    if (get(handles.MC,'Value')) 
        pricingFun=@vasicek_mc; 
        tic 
        value_cap_MC =MonteCarloSimulation_Vasicek_CIR(capFun, pricingFun, 

instumentData,pricingMethodVasicek,typespecificDataVasicek,trace); 
        calculationTime = toc; 
        set(handles.VMCres,'string', num2str(value_cap_MC)); 
        set(handles.VMCtid,'string', num2str(calculationTime)); 
    end 
    if (get(handles.Analytisk,'Value')) 
        if (instrumentType==1) 
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            tic 
            value_cap = Vasicek_Analytic_PVC_Price( 

instumentData,pricingMethodVasicek ); 
            calculationTime = toc; 
            set(handles.VAres,'string', num2str(value_cap)); 
            set(handles.VAtid,'string', num2str(calculationTime)); 
        else 
            set(handles.VAres,'string', ''); 
            set(handles.VAtid,'string', ''); 
        end 
    end 
end 

  
if (get(handles.CIR,'Value')) 
    if (get(handles.MC,'Value')) 
        pricingFun=@cir_mc; 
        tic 
        value_cap_MC =MonteCarloSimulation_Vasicek_CIR(capFun, 

pricingFun,instumentData,pricingMethodCIR,typespecificDataCIR,trace); 
        calculationTime = toc; 
        set(handles.CMCres,'string', num2str(value_cap_MC)); 
        set(handles.CMCtid,'string', num2str(calculationTime)); 
    end 
end 
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9. Appendiks 2 – CD med program. 

For at køre programmet skal man eksekvere PricingEngine.m 

 

 

 

 


