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Abstract 

The purpose of this thesis is to examine whether the Merton-model is useful for quantifying credit 

risk on the Danish medical equipment company Ambu A/S. The thesis seeks to estimate the input 

variables used in the Merton-model, as well as determine the sensitivity to changes in the input 

variables. The analysis will be conducted with the use of different methods for estimating 

variables, including GARCH(1,1) and EWMA. Furthermore we illustrate the theoretical background 

of the Merton-model through Monte Carlo simulation. Finally the thesis compares the Merton-

model results with the probability of default given a Baa/BBB-rating. We find that the Merton-

model in this case severely underestimates the probability of default, assuming a Baa-rating of 

Ambu A/S. We believe that the model is based on very little information, compared to the level of 

information used by the rating agencies, which could explain the difference in estimating the 

probability of default. Our conclusion is that the model is of little use, due to questionable 

assumptions and a high sensitivity to input variables.  
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Indledning 

 

Glass-Steagall loven fra 1933 blev indført kort efter krakket på aktiemarkedet i 1929 og den deraf 

følgende "Great Depression". Loven blev gennemført i et ønske om at opsplitte kommercielle 

bankaktiviteter fra investment banking aktiviteter. Kombinationen af de to havde ført til grådighed 

i den finansielle sektor og var stærkt medvirkende til krakket i 1929. 

Loven fortsatte i stort set uændret form frem til 1999, hvor Gramm-Leach-Bliley loven ophævede 

dele af de tidligere indførte reguleringer. Dereguleringen gjorde det igen muligt for kommercielle 

banker at foretage spekulative forretninger. Et år inden lovens gennemførsel i 1999 fusionerede 

Citicorp (en kommerciel bank) og Travelers Group (et forsikringsselskab) til Citigroup, og samlede 

kommercielle bankaktiviteter, investment banking aktiviteter og forsikrings aktiviteter under ét. 

Da fusionen var i strid med Glass-Steagall loven, gav Federal Reserve Citigroup dispensation indtil 

Gram-Leach-Bliley lovens vedtagelse i 1999. Efter lovens gennemførelse fulgte en betydelig 

konsolidering i den finansielle sektor i USA, hvor en række finansielle institutioner fusionerede 

eller blev opkøbt. 

Konsolideringen i sektoren skabte en række incitamenter for bankerne til at yde dårlige lån, fordi 

kreditrisikoen i sidste ende kunne sælges videre til investorer. Banker kunne udstede lån og 

samtidigt indgå modsatrettede forretninger, som, i tilfælde af låntagers manglende betalingsevne, 

ville føre til betaling af en præmie. Bankernes incitament til at foretage en solid kreditvurdering af 

kunderne var således ikke til stede, da banken tjente penge uanset låntagers betalingsevne. Det 

førte til, at der blev givet flere og mere risikable lån end tidligere og opfattes af mange som den 

primære årsag til den velkendte subprime krise.  

I kølvandet på den krise, som opstod i 2008 efter Lehman Brothers konkurs er kreditrisiko for alvor 

kommet i søgelyset. Specielt bankerne er kommet i søgelyset i forbindelse med den 

allestedsnærværende finanskrise, og det massive fokus på risikoen i den finansielle sektor har ført 

til en revurdering af behovet for regulering og opsyn med sektoren. Som følge heraf har man nu 

introduceret Basel III og begreber som ”Systemically Important Financial Institution” (SIFI). Den 

nye regulering stiller markant højere krav til den finansielle sektors likviditetsberedskab og 
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finansielle gearing. De øgede krav til blandt andet likviditet og solvens kan, ifølge et notat fra 

pengeinstitutternes brancheforening, Finansrådet, føre til en opstramning af kreditpolitikken i 

branchen. Finansrådet skriver blandt andet følgende: 

"[...] det er vigtigt at understrege, at en for kraftig merregulering vil få betydelige realøkonomiske 

konsekvenser på både kort og mellemlang sigt[…]Bankerne vil i lyset af ny og strammere regulering 

reducere udbuddet af (eller hæve prisen på) finansiering eller på andre måder ændre 

sammensætningen af deres balance."1 

Basel III er dog en realitet og som følge heraf opleves der fra virksomhedernes side en begrænset 

adgang til kapital, ligesom den nødvendige kapital er blevet dyrere at fremskaffe. Populært kaldes 

denne problematik for kreditklemmen eller ”credit crunch” og har i en længere periode været et 

varmt emne både politisk og i dansk erhvervsliv. Det begrænsede udbud af kapital fra den 

finansielle sektor har åbnet op for alternative finansieringsmuligheder for de danske små og 

mellemstore virksomheder. Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen har øget det politiske 

pres for at give netop denne gruppe af virksomheder adgang til alternativ finansiering gennem 

udstedelse af erhvervsobligationer2. Markedet for erhvervsobligationer for de små og mellemstore 

virksomheder er dog ungt og uudviklet, hvilket giver en øget usikkerhed for de virksomheder, der 

overvejer at søge kapital herigennem. Usikkerheden kan blandt andet bestå i om det overhovedet 

er muligt at rejse den nødvendige kapital og i så fald hvad prisen på denne kapital måtte være. 

  

                                                      
1
 Finansrådet, ”Konsekvenser af ny regulering”, 14. april 2010 

2
 Børsen, 2012: "Erhvervsobligationer har topprioritet" 
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Problemformulering 

Prissætningen af erhvervsobligationer for større virksomheder sker i høj grad på baggrund af 

ratings fra de anerkendte ratingbureauer, mens man typisk ikke ser brug af ratings i SME-

segmentet. Den manglende brug af ratings for de små og mellemstore virksomheder skyldes 

uforholdsmæssigt store omkostninger i forhold til virksomhedens størrelse. Det er derfor 

interessant at undersøge, om der for virksomheder i SME-segmentet findes alternative metoder til 

at estimere prisen ved en obligationsudstedelse. Ambu A/S har i marts 2013 udstedt 

erhvervsobligationer for i alt 700,50 mio. kr., hvorfor vi finder det både aktuelt og relevant at 

afhandlingen tager afsæt i denne udstedelse. Det leder frem til problemformuleringens 

hovedspørgsmål: 

 

Hvordan fungerer Merton-modellen i praksis til estimering af kreditrisikoen på Ambu A/S? 

 

Med udgangspunkt i ovenstående hovedspørgsmål ønskes problemstillingen belyst ved følgende 

underspørgsmål: 

 Hvilken tankegang ligger til grund for modellen? 

 Hvordan kan input variable i Merton-modellen bestemmes? 

 Hvilke faktorer påvirker kreditrisikoen? 

 Hvorledes er sammenhængen mellem den strukturelle model og modeller anvendt i 

praksis?  
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Afgrænsning 

 

Afgrænsningen har til hensigt at definere de relevante emner og problemstillinger, der er udeladt, 

henset til formålet med afhandlingen. 

Den tidsmæssige afgrænsning strækker sig 3 år tilbage for at sikre et nyere, opdateret og relevant 

datagrundlag for Ambu A/S. For estimering af aktivvolatiliteten er dataindsamlingen sket frem til 

offentliggørelsen af købet af King Systems Inc. Endvidere tager afhandlingen ikke højde for 

begivenheder indtruffet efter d. 7. maj 2013. 

De indsamlede data, som danner grundlag for den kvantitative analyse, er indhentet fra Yahoo 

Finance, og indeholder kurshistorik for Ambu A/S korrigeret for udbytter. 

Litteraturen, der løbende bruges som dokumentation i afhandlingen, stammer i videst muligt 

omfang fra anerkendt faglitteratur. Herudover har det været nødvendigt at indhente en række 

informationer fra tidsskrifter, kandidatafhandlinger samt artikler fra velansete aviser og dagblade. 

Der er endvidere lagt stor vægt på, at hovedparten af analysen sker på baggrund af offentligt 

tilgængeligt materiale, idet vi forudsætter at estimering af kreditrisiko i praksis sker på baggrund 

af disse informationer. 

Merton-modellen har igennem tiden gennemgået en række justeringer og tilpasninger. Disse vil 

ikke blive gennemgået i afhandlingen, da grundprincipperne for disse modeller bygger på Merton-

modellen. 

De anvendte modeller i afhandlingen søges ikke bevist eller udledt, men der søges en afklaring på 

hvorvidt modellerne samlet set kan anvendes til en estimering af det samlede spread for Ambu 

A/S. 

Afhandlingens omdrejningspunkt vil alene være Ambu A/S. Øvrige selskaber, der udsteder 

virksomhedsobligationer, vil ikke blive behandlet i afhandlingen. 

Forudsætningerne for Merton-modellen behandles i løbet af afhandlingen med undtagelse af den 

efficiente markedshypotese. En behandling af om denne forudsætning kan antages at være 

opfyldt, vil være særdeles omfattende, og derfor forudsættes den opfyldt.  
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Metode 

 

Afhandlingens analyse er bygget op omkring en teoretisk introduktion til Merton-modellen, som 

efterfølgende testes i sin praktiske anvendelse. Vi anvender Merton-modellen til at estimere den 

5-årige konkurssandsynlighed på det danske selskab Ambu A/S, som i marts 2013 har foretaget en 

obligationsudstedelse til at finansiere deres opkøb af amerikanske King Systems Inc. Beregningen 

af konkurssandsynligheden danner efterfølgende udgangspunkt for at dekomponere obligationens 

effektive rente på udstedelsestidspunktet (8. marts 2013). Udover at belyse Merton-modellens 

praktiske anvendelse, er det vores ambition at afhandlingen skal udstyre læseren med en god 

intuitiv forståelse omkring dynamikken bag Merton-modellen. Til dette formål inddrages Monte 

Carlo simulation, idet vi finder det særdeles anvendeligt til at foretage en enkel og grafisk 

fremstilling af den relativt komplekse Merton-model. Som afslutning på analysen inddrager vi 

Danske Banks rating af Ambu A/S. Herunder inddrages eksempler fra Moody's rating 

methodology, som Danske Bank også har anvendt i deres ”Issuer Profile”. Formålet er at give 

læseren et godt indblik i den praktiske tilgang til bestemmelse af en rating, som også anvendes til 

at udtrykke sandsynligheden for konkurs. 

Formålet med afhandlingen er ikke et forsøg på at modificere eller udbygge modellerne, så de kan 

tage højde for eventuelle ændringer i de grundlæggende modelantagelser. Derimod vil vi fokusere 

på at diskutere og fastlægge input data til de oprindelige modeller. 
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Struktur 

Kapitelresume 
Med udgangspunkt i problemformuleringen har vi valgt at bygge afhandlingen op i 7 

grundlæggende kapitler. 

Kapitel 1 – Introduktion  

Introduktion, hvor læseren tilegner sig grundlæggende viden omkring emnet og Ambu A/S. Der 

foretages en kort indføring i hvad virksomhedsobligationer er, hvorfor First North Bond Market er 

opstået og hvad der kendetegner markedet i forhold til traditionelle markeder for 

virksomhedsobligationer. Introduktionens afslutning indeholder en præsentation af Ambu A/S 

samt informationer om opkøbet af King Systems Inc. 

Kapitel 2 – Præsentation af datamateriale  

Præsentation af det grundlæggende datamateriale som afhandlingen er bygget op omkring samt 

formålet med de indsamlede data. 

Kapitel 3 – Introduktion til Merton-modellen 

Præsentation af Merton-modellen, som i vid udstrækning danner grundlag for analysen. Kapitlet 

fokuserer på den teoretiske tilgang med præsentation af formler, ligesom kapitlet introducerer 

læseren til tankegangen om at betragte selskabets egenkapital som en call option på dets aktiver. 

Kapitel 4 – Test af Merton-modellens forudsætninger 

I dette kapitel tester vi de forudsætninger i Merton-modellen, der kan efterprøves og sås tvivl om. 

Der testes for forudsætninger om normalitet og random walk. 

Kapitel 5 – Anvendelse af Merton-modellen 

Merton-modellens parametre estimeres og vi foretager en analyse af konkurssandsynligheden i 

Ambu A/S med henblik på at bestemme selskabets kreditrisiko. For at underbygge mekanismen 

bag Merton-modellen introducerer vi Monte Carlo simulation og illustrerer dynamikken over den 

forudsatte udvikling i Ambu A/S' aktiver. Vi dekomponerer endvidere renten på Ambu A/S' 



 Merton-modellens anvendelse i praksis 
   

12 
 

virksomhedsobligation. Kapitlet afsluttes med en række scenarieanalyser, som tester modellens 

følsomhed og praktiske anvendelighed. 

Kapitel 6 – Kritik af Merton-modellen 

Her forholder vi os til Merton-modellen ud fra resultater og scenarieanalyser, som danner 

grundlag for kritik af modellen. 

Kapitel 7 – Ratingbureauer og kreditrisiko i praksis 

Som afrunding på afhandlingen behandler vi fastsættelse af kreditrisici i praksis. Vi inddrager 

metoder fra Moody's og giver eksempler på den praktiske anvendelse. 

Afslutning 

Opsummering og konklusion på de fundne resultater. 
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Afhandlingens opbygning 
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1. Introduktion 

1.1 Virksomhedsobligationer 
Virksomhedsobligationer har i længere tid været en populær finansieringskilde i blandt andet USA. 

Tendensen har nu bredt sig til Europa, hvor flere større virksomheder er begyndt at benytte sig af 

de muligheder som de finansielle markeder giver i forhold til den traditionelle bankfinansiering. 

Efterhånden har de danske virksomheder også fået øjnene op for brugen af kreditobligationer, 

men markedet har været præget af udstedelser fra større virksomheder som fx Carlsberg, TDC, 

A.P. Møller Mærsk og Vestas. Udover disse er der også en række finansielle institutioner som 

Danske Bank og Nykredit, og en blanding af semi-offentlige virksomheder og offentlige udstedelser 

herunder Kommune Kredit og Storebælt A/S. 

Hvor de danske stats- og realkreditobligationer ofte regnes for risikofrie investeringer er der ofte 

en anden risiko tilknyttet kreditobligationerne. Virksomhedsobligationer som Carlsberg og Vestas 

er regulære kreditobligationer med den dertilhørende risiko for at udstederen ikke kan honorere 

de aftalte ydelser. I modsætning hertil dækkes blandt andet udstedelsen fra Storebælt A/S op af 

en statsgaranti, der reducerer risikoen markant. På grund af den højere risiko, der er tilknyttet 

kreditobligationerne i forhold til stats- og realkreditobligationer, er den rente som investor kræver 

typisk også højere. Desto højere risiko der er for at udstederen ikke kan honorere betalingerne, 

desto højere rente vil investorerne kræve for at yde finansiering til virksomheden.  

Indførslen af eurosamarbejdet og den fælles valuta har gjort, at danske virksomheder kan skaffe 

finansiering på kapitalmarkederne på mere effektiv vis. Såfremt der er tale om en udstedelse i fx 

DKK eller en tilsvarende mindre valuta, vil man udstede obligationen til en snæver målgruppe, da 

en udenlandsk investor i dette tilfælde også skal forholde sig til en valutakursrisiko. Eliminering af 

valutakursrisiko samt virksomhedernes cash-flow i EUR eller USD er også grunden til at de typiske 

udstedelser sker i disse valuta, som det blandt andet ses med Dong, Carlsberg, A.P. Møller Mærsk, 

ISS, Welltec m.fl.3 

  

                                                      
3
 Erhvervs- og Vækstministeriet, 2012: "Erhvervsobligationer som finansieringskilde for små og mellemstore 

virksomheder". 
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1.2 First North Bond Market 
 

First North Bond Market blev introduceret i december 2012, som en pendant til det allerede 

eksisterende First North aktiemarked. First North aktiemarkedet har pt. noteret 15 danske aktier, 

hvoraf de fleste papirer sjældent handles. Det nyåbnede First North Bond Market har på 

nuværende tidspunkt kun en enkelt notering i det danske Danish Crown A/S4. Danish Crown 

udstedte i december 2012 obligationer for i alt 750 mio. kr. med en rente fastlagt til CIBOR6 + 

175bp. Danish Crown-udstedelsen er sket i DKK, men det er meningen, at det nye marked skal 

være en platform for udstedelser i både DKK, EUR og evt. andre valutaer. Hovedparten må dog 

forventes at blive udstedt i enten DKK eller EUR. 

Det nye First North Bond Market har en række fordele i forhold til det traditionelle 

obligationsmarked set fra SME-virksomhedernes synspunkt, hvilket fremgår af nedenstående 

tabel. 

Tabel 1 - Sammenligning af krav for obligationsmarkeder
5
 

 First North Bond Market Regulerede obligationsmarkeder 

Certificerede rådgivere Ja (ved notering) Nej 

Regnskaber Ingen krav Seneste 2 år (med undtagelser) 

Regnskabsstandard Lokale standarder IFRS 

 

I praksis betyder det, at der er certificerede rådgivere tilknyttet i forbindelse med noteringen, og 

samtidig er der ingen krav om offentliggørelse af regnskabstal for den udstedende virksomhed. En 

anden vigtig faktor kan være, at der ikke er behov for at skifte regnskabsstandarder til de 

internationale IFRS.  

Inspirationen til det danske marked skal formentlig findes i det norske marked, Oslo Alternative 

Bond Market (Oslo ABM). Her har der i mange år været udstedelser af erhvervsobligationer i SME-

segmentet. Oslo ABM er, i lighed med First North Bond Market, et ureguleret marked, hvor der er 

lempede krav til oplysningsforpligtelser, regnskabsaflæggelsesstandard mv. Det norske marked 

                                                      
4
 Pr. 7. maj 2013 

5
 Nasdaq OMX, Listing short facts - Denmark 
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tæller i dag over 800 obligationer for en lang række virksomheder heriblandt flere danske. 

Udstedelserne varierer meget i størrelse, og starter allerede fra omkring 20 mio. NOK. Den lette 

adgang til notering og de lempeligere krav på Oslo ABM er årsag til at en udstedelse på helt ned til 

20 mio. NOK er rentabel set i forhold til traditionel bankfinansiering.6 

First North Bond Market har lagt op til, at der kan noteres obligationsudstedelser med en nominel 

værdi på helt ned til 2 mio. kr. I praksis vil de fleste udstedelser formentlig ligge væsentligt over 

dette i lighed med de noterede udstedelser på Oslo ABM. Ifølge Lars Mørch, bankdirektør og chef 

for Danske Banks Business Banking, er det pt. kun virksomheder med en omsætning på 1,5-2,0 

milliarder kroner og udstedelser over 4-500 mio. kr., der kan betale sig på First North Bond 

Market7. 

1.3 Regulering af den finansielle sektor 

First North Bond Market er blevet til i en ”efterkrisetid”, hvor der stilles højere krav til bankerne 

især fra politisk side. Basel-reglerne har fået tilføjet endnu et kapitel, hvor kravene til blandt andet 

soliditet og likviditet er skærpet markant. Der sker en langsom indfasning af reglerne frem mod 

2023, hvor første fase indebærer et markant forøget kapitalkrav. De nye kapitalkrav indfases fra 

2013-2015, hvorefter kravet om en modcyklisk kapitalbuffer indfases fra 2016-2018. Indtil 2023 vil 

der løbende ske en opstramning af definitionerne af kernekapital og basiskapital8. Den skarpe 

regulering af banksektoren kombineret med en lavkonjunktur, begrænset kapital og et ekstremt 

fokus på banksektoren i pressen, har været medvirkende til skærpede krav til kreditgivning, 

sikkerhedsstillelse mv. i SME-segmentet. Opstramningen kan være medvirkende til en øget 

interesse og efterspørgsel efter en alternativ finansieringskilde som fx en obligationsudstedelse. Et 

politisk pres på bankerne og en øget regulering kan altså føre til et øget brug af alternative 

finansieringskilder, der ikke er regulerede i samme grad. First North Bond Market er et ureguleret 

marked, hvor vurdering af kreditrisiko er overladt til investor, da hovedparten af de udstedende 

virksomheder på dette marked formentlig ikke vil få en rating på grund af omkostningerne hertil. 

Finansieringen af SME-segmentet flyttes altså delvist fra et skarpt reguleret marked, i form af 

banksektoren, til et ureguleret First North Bond Market. 

                                                      
6
 Nordic Alternative Bond Market 

7
 Berlingske Business, 2013: "Virksomheder skaffer kapital med obligationer" 

8
 Babic, Borka, 2011, "Status på Basel III - likviditet og kapital" 
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1.4 Markedets etablering 

At efterspørgslen efter at udstede erhvervsobligationer er steget kan skyldes flere ting. Dels er der 

de forhold som er nævnt tidligere med den skarpe regulering af banksektoren og de øgede krav fra 

bankernes side, men også virksomhedsobligationernes karakteristika tiltaler direktørerne i de 

danske virksomheder. 

Virksomhedsobligationer er en permanent finansiering af virksomheden løbende i det antal år som 

obligationen løber. Der er altså ikke finansielle covenants som der ofte er ved traditionel 

bankfinansiering. Det betyder en større grad af arbejdsro for virksomheden og ledelsen, da de ved, 

at en større del af finansieringen er sikret de kommende år. Det eneste krav til virksomheden er, 

at den kan generere et positivt cashflow, der kan honorere betalingerne til investorerne. I Ambu 

A/S’ tilfælde udtaler direktøren Lars Marcher: 

”Der er tre hovedmotiver for os: Stabilitet, frihed og det, at vi fremadrettet kan ekspandere 

yderligere. Hvis man bruger husmarkedet som analogi, kan man sige, at vi er gået fra at være 

flexlånere til at have fastforrentede lån. Vi er gået fra at være afhængig af eksterne konjunkturer 

og det globale finansmarked til at have en fast rente i fem år. Det er jo fantastisk.”9 

Netop løbetiden på gælden kan være en afgørende faktor for virksomheden og dens ledelse. 

Bankfinansiering er typisk kortere løbende gæld, der løbende skal revurderes, hvilket giver 

virksomhedens ledelse en yderligere usikkerhed i forhold til den fremtidige kapitalstruktur og 

finansiering. Endvidere kan virksomhederne eliminere usikkerheden om det fremtidige 

renteniveau ved at udstede obligationerne med en fast rente frem for at udstede en obligation 

med en marginal til en referencerente som fx CIBOR6. Ambu A/S har udstedt obligationen med 

fast effektiv rente i obligationens løbetid på 3,35 %, hvorimod den obligation Danish Crown A/S 

har udstedt er med en variabel CIBOR3-rente, plus et tillæg på 175bp. Det betyder, at Danish 

Crown A/S fortsat har en renterisiko. Et marked som First North Bond Market opstår på baggrund 

af flere faktorer; adgangen til nye og effektive muligheder for fremskaffelse af kapital, og dermed 

også mulighed for at optimere virksomhedernes kapitalstruktur, stor politisk opbakning, og et 

investeringsmarked der løbende efterspørger nye muligheder for afkast. 

                                                      
9
 Berlingske Business, 2013: "Danske Bank vil være førende på erhvervsobligationer" 
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1.5 Introduktion til Ambu A/S og King Systems Inc. 
Ambu A/S er en dansk baseret virksomhed grundlagt i 1937 af den tyske ingeniør, Holger Hesse. 

Selskabet udvikler, producerer og sælger diagnostisk og livreddende udstyr til hospitaler og 

redningstjenester. 

Selskabet fokuserer på følgende tre forretningsområder: 

 Anæstesi omfatter strubehoved og ansigtsmasker, videoskoper og resuscitatorer. 

 Patientovervågning og diagnostik omfatter engangselektroder til anvendelse indenfor 

overvågning, kardiologi eller neurologi. 

 Redningstjenester omfatter førstehjælps dukker, masker, halskraver og blodtryks-

stabiliserende pumper. 

Selskabets første store gennembrud skete med udviklingen af den selvoppustelige resuscitator, 

som blev lanceret i 1956 under navnet "Ambu". Resuscitatoren blev anset for at være en milepæl i 

akut medicinsk teknik og blev hurtigt bredt til resten af verden. Grundet den store succes og 

associationen til produktet Ambu blev firmanavnet kort tid efter ændret til samme navn. 

Ambu A/S’ produktionsfaciliteter ligger i Kina, Malaysia og England, mens hovedsædet ligger i 

Ballerup. På verdensplan har selskabet 2.300 ansatte og er repræsenteret i 10 lande. For første 

gang i virksomhedens historie rundede salget i seneste regnskabsår DKK 1 mia. Selskabet er altså 

relativt lille - også i forhold til de nærmeste konkurrenter.10 

Figur 1 - Fordeling af Ambu A/S’ salg.11 

 

 

                                                      
10

 Danske Research, 2013: "Ambu - Issuer Profile" 
11

 Ambu A/S årsrapport for 2011/2012. 
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Den 20. december 2012 indgik Ambu A/S en betinget aftale med Consort Medical PLC om køb af 

King Systems Inc. Købsprisen for aktierne i King Systems Inc. blev aftalt til 120 mio. USD. 

Derudover er der indgået en earn-out aftale på op til 50 mio. USD over de næste 3 år. Den 

endelige købspris kendes dermed ikke på nuværende tidspunkt.12  

Ambu A/S er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen og indgår i Mid Cap-indekset. 

1.5.1 King Systems Inc. påvirkning på volatiliteten i Ambu A/S 

Opkøbet af King Systems Inc. blev godkendt i februar 2013, og dermed bliver alle aktiviteter og 

aktiver ført videre i Ambu A/S. Opkøbet er interessant for fastsættelsen af kredit-spreadet, idet 

det må forventes at påvirke det fremtidige Ambu A/S både hvad angår de regnskabsmæssige tal, 

men ligeledes risikoen på aktivmassen. 

Vi har forudsat at hele opkøbet af King Systems Inc. finansieres via den nyligt udstedte obligation, 

hvilket øger de regnskabsmæssige gældsposter med 700,50 mio. kr. og samtidig øger aktiverne 

med tilsvarende 700,50 mio. kr. enten i form af materielle aktiver eller immaterielle aktiver som fx 

patenter eller goodwill. 

Risikoen på aktiverne, eller volatiliteten, er vigtig at estimere for at fastslå om det fortsættende 

Ambu A/S kan antages at have samme volatilitet som tidligere, eller om der skal korrigeres på 

volatiliteten for at få en mere korrekt estimering af kreditspændet. Da King Systems Inc. ikke er 

børsnoteret, kan aktivvolatiliteten ikke bestemmes på samme måde som Ambu A/S via Merton-

modellen. For at estimere en volatilitet for King Systems Inc. har vi derfor valgt at lave en kortere 

analyse af opkøbet. 

King Systems Inc. opererer, ligesom Ambu A/S, indenfor hospitalsudstyr og har en række 

produkter, der komplementerer Ambu A/S’ eksisterende produktportefølje godt. Samtidig har King 

Systems Inc. et markedsområde, der primært består af Nordamerika, hvorimod Ambu A/S’ 

primære markedsområde er Europa. Dermed diversificeres risikoen en anelse for Ambu A/S, 

hvilket kan tale for en marginalt mindre volatilitet. At opkøbet passer godt til Ambu A/S bekræftes 

i den ”Issuer Profile”, der er udarbejdet af Danske Bank, som overordnet set ser opkøbet have en 

                                                      
12

 Ambu A/S, 2013: "Company Announcement no. 12 2012-13: Ambu finalises acquisition of King Systems Inc." 
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positiv indflydelse på Ambu A/S’ risiko samtidig med at de forventer synergieffekter af opkøbet13. I 

kraft af Ambu A/S’ tilstedeværelse på det Nordamerikanske marked vurderes det ligeledes, at der 

ikke vil være store indkøringsproblemer med King Systems Inc., der hurtigt kan optages i 

organisationen. Set ud fra at King Systems Inc. opererer indenfor samme branche som Ambu A/S 

og at de to selskaber komplimenterer hinanden godt, vurderer vi ikke, at volatiliteten ændres 

markant i forbindelse med opkøbet. Den samlede kreditrisiko ændres dog i kraft af den ændrede 

finansielle gearing efter opkøbet. 

  

                                                      
13

 Danske Research, 2013: "Ambu - Issuer Profile" 
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2. Præsentation af datamateriale 

 

I udvælgelsen af datamateriale har vi lagt vægt på, at der hovedsagligt skal være tale om offentligt 

tilgængelige data. Herudover er der lagt vægt på, at de indsamlede data stammer fra pålidelige 

kilder. Hovedparten af analysen omhandler kurshistorikken på Ambu B-aktien, der bruges til 

blandt andet estimering af volatilitet og egenkapitalens værdi. Kurshistorikken på Ambu B-aktien 

er udlæst fra Yahoo Finance14, hvor der er korrigeret for tidligere udbetalte udbytter. Det samlede 

datamateriale omfatter både daglige og ugentlige lukkekurser for Ambu B-aktien, der begge vil 

blive omtalt i analysen.  

Til brug for estimering af volatiliteten på Ambu A/S er der valgt kurshistorik frem til d. 19. 

december 2012, hvor Ambu A/S offentliggjorde købet af King Systems Inc. Formålet med dette er 

at udelukke et potentielt fejlelement, idet den finansielle gearing af Ambu A/S ændres markant i 

forbindelse med opkøbet. En ændret finansiel gearing vil betyde et ændret estimat på aktivernes 

volatilitet ved brug af Merton-modellen. Da størstedelen af datamaterialet er indsamlet inden 

annonceringen af opkøbet, og vi herudfra bestemmer en aktievolatilitet, vil aktivvolatiliteten 

undervurderes såfremt den nye finansielle gearing anvendes i Merton-modellen. Dette gælder dog 

kun ved estimering af volatiliteter. Ved test for normalitet samt random walk har vi valgt at 

medtage kurshistorik frem til d. 1. april 2013. Da der udelukkende er tale om test for hvorvidt 

aktien følger en normalfordeling samt random walk, mener vi at kunne forsvare anvendelsen af 

historiske kurser frem til nyere tid, efter opkøbet af King Systems Inc. Samtidig har vi valgt ikke at 

medtage kurshistorik længere end 3 år tilbage, da vi ønsker at foretage analysen på baggrund af 

nyere data. Kurshistorikken vil, som nævnt tidligere, danne grundlag for en række inputvariable til 

Merton-modellen og derfor ønskes der så opdaterede data som muligt. 

Herudover er der indhentet regnskabstal for Ambu A/S til det formål at fastsætte gældsandelen 

samt at estimere den fremtidige balance for Ambu A/S. Den estimerede fremtidige balance bruges 

til estimering af konkurssandsynligheden på Ambu A/S og dermed også bestemmelse af kredit-

spread.   

                                                      
14

 Yahoo Finance, aktiekurs, Ambu B 
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3. Introduktion til Merton-modellen 

 

Vi har i det foregående introduceret markedet for virksomhedsobligationer, incitamenter for 

anvendelsen samt givet en kort introduktion til Ambu A/S og King Systems Inc. Datamaterialet, 

som blev præsenteret i det forrige afsnit, vil danne grundlag for vores analyse. Formålet med dette 

afsnit er at give en generel introduktion til modellen og tankegangen bag, inden vi anvender 

modellen til at estimere kreditrisikoen på Ambu A/S. 

Når man som investor indgår i en finansiel transaktion udsættes man for en række forskellige risici. 

Uanset aktivets egenskaber er man som regel udsat for markeds- og kreditrisici. Markedsrisiko er 

risikoen for, at aktivets værdi ændrer sig som følge af ændringer i markedsvariable som renter, 

valutakurser, råvarepriser o.l. Kreditrisiko kan defineres som risikoen for tab som resultat af en 

modparts manglende evne til at opfylde sine betalingsforpligtelser. 

En simpel finansiel transaktion, der indeholder en høj grad af kreditrisiko er udlån. En bank låner 

10 mio. kr. til et selskab og aftaler at lånet skal betales tilbage om 1 år. Fra det øjeblik banken 

etablerer lånet, er banken udsat for en kreditrisiko på den specifikke kunde. I langt de fleste 

tilfælde medfører risikoen ikke tab for banken, idet kunden betaler lånet tilbage efter 1 år som 

aftalt i kontrakten. Selskabet kan dog opleve uforudsete hændelser som medfører, at lånet ikke 

kan tilbagebetales som aftalt. I værste fald kan selskabet gå konkurs og i det tilfælde vil banken 

søge sig fyldestgjort, ved at realisere virksomhedens aktiver. Det vil ofte medføre tab, da aktiverne 

kun delvist kan opfylde betalingsforpligtelserne, hvorved banken lider et tab. For at undgå tab i 

finansielle transaktioner er långivere interesserede i at kunne foretage en analyse af 

modpartsrisikoen og være i stand til at kvantificere modpartens konkurssandsynlighed. 

I denne afhandling betragter vi en konkret udstedelse af virksomhedsobligationer. I forhold til et 

risikofrit aktiv opleves der på virksomhedsobligationer et spread, som kan opdeles i følgende 3 

komponenter: 

1. Likviditetspræmie - Virksomhedsobligationer kan være mindre likvide, og der kan være 

længere imellem køb/salg i obligationen - både tidsmæssigt og i forhold til bud/udbuds 
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priser. Som investor vil man kompenseres for risikoen for at "brænde inde" med 

obligationen eller ikke at kunne sælge den til en effektiv pris. 

  

2. Risikopræmie - Virksomhedsobligationer er eksponeret overfor ændringer i generelle 

markedsfaktorer (renter, valutakurser m.m.), og investorer vil derfor kræve en 

risikopræmie for at påtage sig disse risici. 

 

3. Forventet tab - Nogle selskaber vil gå konkurs og investorerne forlanger derfor et højere 

afkast som kompensation for det forventede tab ved evt. konkurs. 

Figur 2 - Dekomponering af spread på virksomhedsobligationer
15

 

 

 

Ved hjælp af Merton-modellen, som introduceres i det følgende, estimerer vi implied fair spread 

som det spread, der kan beregnes i den risiko-neutrale verden. Ved beregning af samme spread i 

"real-world" estimeres det forventede tab på Ambu A/S. Likviditetspræmien kan herefter 

bestemmes som forskellen mellem implied fair spread og obligationens effektive rente fratrukket 

den risikofri rente.  

3.1 Teoretisk gennemgang af Merton-modellen 

Der findes i dag en række forskellige metoder og modeller til at estimere kreditrisikoen på 

virksomhedsobligationer. Den første model er baseret på optionsprisfastsættelse og udspringer af 

Black & Scholes (1973) og Merton (1974). Flere teoretikere har sidenhen modificeret den 

                                                      
15

 Egen tilvirkning med inspiration fra: Hibbert, John m.fl: "Summary of Liquidity Premium Estimation Methods" 
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oprindelige model for i højere grad at tilpasse den til virkelighedens verden. Dog bygger nyere 

modeller fortsat på de fundamentale principper i den oprindelige model. 

Vi vil i dette afsnit definere de forudsætninger, der gør sig gældende for modellens anvendelse. 

Dernæst vil vi gennemgå de relevante formler til at fastlægge selskabets konkurssandsynlighed 

(PD) og forventede tab (EL). Uhensigtsmæssighederne ved modellen diskuteres senere i 

afhandlingen.  

Idet modellen tager afsæt i Black-Scholes teorien, fungerer den også under de samme antagelser, 

dvs. vi befinder os på et marked med kontinuerlig handel og effektiv konkurrence kendetegnet 

ved: 

 Agenter er pristagere, dvs. handel med aktiver har ingen effekt på priserne. 

 Der er ingen transaktionsomkostninger. 

 Der er ubegrænset adgang til kortsalg og ingen handelsrestriktioner eller begrænsninger 

ved handel med aktiver. 

 Lån og udlån kan ske til samme konstante risikofrie rente. 

 Kendt og konstant volatilitet. 

 Aktivernes afkast er normalfordelt. 

 

Det antages samtidigt, at værdien af selskabets aktiver følger en geometrisk Brownsk 

bevægelse, givet ved: 

                  Ligning 1 

 

Hvor     udtrykker det forventede afkast af selskabets aktiver per tidsenhed (også kaldet 

driftsleddet),     angiver aktivernes volatilitet per tidsenhed og    er en Brownsk proces.16  

Tankegangen bag modellen er at betragte selskabets egenkapital som en call option på dets 

aktiver. Det antages at virksomhedens aktiver alene er finansieret med to simple komponenter; 

egenkapital og gæld (i form af en nulkuponobligation).  

                                                      
16

 Lando, David, 2004: "Credit Risk Modelling" 
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Vi betragter et eksempel, hvor virksomhedens gæld alene består af en nulkuponobligation med 

udløb til tidspunkt  . Hovedstolen på nulkuponobligationen,  , tilbagebetales ved udløb, hvor 

aktionærerne, alt andet lige, betaler gælden tilbage. 

Aktionærerne har imidlertid begrænset hæftelse i form af den bestående egenkapital. De vil 

derfor kun have incitament til at tilbagebetale hovedstolen såfremt aktivernes værdi, ved udløb af 

nulkuponobligationen, overstiger hovedstolen på gælden. I modsat fald vil aktionærerne lade 

virksomheden gå konkurs, hvorefter aktiverne overdrages til kreditorerne (obligationsejerne), som 

vil modtage en godtgørelse svarende til aktivernes værdi. 

Ud fra den betragtning kan vi relativt enkelt opstille et payoff diagram for hhv. aktionærer (  ) og 

obligationsejere (  ) ved udløb af obligationen: 

                                      Ligning 2 

 

Figur 3 - Payoff diagram for aktionærer (købt call option)17 

 

Payoff diagrammet ses at være identisk med payoff diagrammet for en købt europæisk call option 

med en strike kurs på 100 (gældens hovedstol i dette tilfælde). 

Hvis aktivernes værdi er under 100 vil aktionærerne ikke tilbagebetale lånet til kurs 100, idet de 

herved lider et tab, der overstiger den eksisterende egenkapital. Hvis de ikke tilbagebetaler lånet 

vil konsekvensen være at selskabet går konkurs, hvorved aktiverne overdrages til 

                                                      
17
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obligationsejerne. Er aktivernes værdi over 100 vil aktionærerne på tidspunkt T tilbagebetale lånet 

til kurs 100 og fortsat have ejerskab over aktiverne i selskabet: 

                                                        Ligning 3 

 

Figur 4 - Payoff diagram for obligationsejere (solgt put option)18 

 

Som det nemmest aflæses af formlen for obligationsejernes payoff, kan det tolkes som forskellen 

mellem nulkuponobligationens hovedstol,  , og værdien af en solgt put option med en strike kurs 

svarende til gældens hovedstol på 100. 

Hvis aktivernes værdi er under 100 udnytter aktionærerne ikke deres option og lader selskabet gå 

konkurs uden yderligere indskud, hvorefter obligationsejerne overtager aktiverne i virksomheden. 

De modtager da en recovery, der modsvarer værdien af aktiverne. Såfremt aktivernes værdi er 

over 100, modtager obligationsejerne blot hovedstolen på 100. 

Ovenstående viser, at selskabets egenkapital kan betragtes som en call option på dets aktiver med 

en strike kurs, der modsvarer gældens værdi på tidspunkt  . Idet vi kan betragte egenkapitalen 

som en call option på aktiverne, kan vi anvende principperne i Black-Scholes formel til at beregne 

konkurssandsynligheden.  

 

 

                                                      
18
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Den generelle Black-Scholes formel til bestemmelse af prisen på en call option er givet ved 

følgende ligning: 

                      Ligning 4 

Hvor: 

 
   

   
  

      
  

   

   
                         

Ligning 5 

 

I det følgende ændrer vi lidt på notationen, så det passer til vores anvendelse: 

                        ~ c 

                           ~    

                                 ~   

                    ~   

                            ~   

          ~   

 

Efter at have defineret parametrene i modellen har vi, at værdien af egenkapitalen i dag, kan 

beskrives ved formlen: 

                       Ligning 6 

Hvor: 

 
   

   
  

      
  

 

   

    
                          

Ligning 7 
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Markedsværdien af gælden i dag er givet ved:  

           Ligning 8 

 

Den risiko-neutrale sandsynlighed for at selskabet vil gå konkurs beregnes som       . 

Idet Ambu A/S er børsnoteret, kan vi observere markedsværdien af egenkapitalen   . Gældens 

værdi og løbetiden kender vi ligeledes. Hverken aktivernes værdi    eller volatilitet    kan 

imidlertid observeres direkte. Vi har altså én ligning med 2 ubekendte, som ikke umiddelbart kan 

løses. 

Vi kan imidlertid estimere egenkapitalens volatilitet    fra historiske data. Fra Itô's lemma gælder:  

                Ligning 9 

 

Det tilfører os endnu en ligning, og vi har således to ligninger med to ubekendte som vi kan løse 

for både    og   .19 

Når alle parametre i modellen er estimeret, kan vi bestemme konkurssandsynligheden og implied 

fair spread for Ambu A/S. 

Vores implied fair spread beregnes i den risiko-neutrale verden som:  

                 Ligning 10 

Hvor: 

        
 

   
  

 

   
 Ligning 11 

 

Hvor     angiver markedsværdien af gælden på tidspunkt,  .        er således den rente der 

sikrer nedenstående sammenhæng: 

                                                      
19

 Hull, John, 2012 pp. 530-531 
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                       Ligning 12 

 

I en risiko-neutral verden, hvor alle aktiver har et forventet afkast svarende til den risikofri rente, 

er renten på en obligation med konkursrisiko større end den risikofrie rente. Forskellen er netop 

udtryk for det tidligere omtalte implied fair spread.20 

 

  

                                                      
20

 David Lando, 2004: Side 7ff. 
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4. Test af Merton-modellens forudsætninger 

 

Efter en teoretisk gennemgang af Merton-modellen i det foregående afsnit, herunder en 

præsentation af de forudsætninger, der gør sig gældende for modellens anvendelse, vil vi i dette 

afsnit foretage en empirisk test af antagelsen om normalitet. Vi vil ligeledes analysere om aktierne 

og dermed også værdien af selskabets aktiver kan antages af følge en random walk. De øvrige 

forudsætninger i modellen kan som udgangspunkt ikke forudsættes opfyldt i praksis, hvilket er en 

svaghed ved modellen. De væsentligste forudsætninger for modellen behandles senere i 

afhandlingen under kritik af modellen. 

4.1 Test af normalitet 
Som beskrevet tidligere under introduktionen til Merton-modellen forudsætter anvendelsen af 

modellen, at afkastet på egenkapitalen kan antages at være normalfordelt. Set over længere tid vil 

aktieafkast have en tendens til en skævhed i enten positiv eller negativ retning, da der enten vil 

være en overvægt af positive eller negative afkast. Herudover er det hensigtsmæssigt at tage 

højde for at afkastet naturligt ikke kan være lavere end -100 %, hvorimod det godt kan være på 

mere end +100 %. For en tilnærmet normalfordeling bruges det lognormale afkast gennem hele 

afhandlingen. 

For estimering af om afkastet følger en normalfordeling, kan forskellige metoder anvendes. De 

observerede afkast kan fremstilles grafisk i et normalfraktildiagram for visuelt at afgøre om de 

observerede afkast ligger omkring en ret linje. Normalfraktildiagrammet for det daglige afkast på 

Ambu A/S’ aktie viser, at punkterne tilnærmelsesvist ligger om den rette linje. Det er dog også 

tydeligt, at der både er en række negative samt positive afkast, der afviger markant fra den rette 

linje, hvilket kan indikere, at afkastet ikke følger en normalfordeling. 
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Figur 5 - Normalfraktildiagram daglige afkast
21

 

 

Den visuelle observation af afkastenes fordeling er en god indikator, men for en præcision af om 

afkastet kan antages at være normalfordelt, laves der en statistisk test. I dette tilfælde laves der 

en hypotesetest, hvor: 

X = Observationer for Daily Log Return 

Hypotese0: X ~ N(μ0, σ0) 

Hypotese1: non H0 

Testniveau: 0,05 

Af hypotesetesten i Bilag 1 fremgår det, at middelværdien estimeres til 0,02%, med en 

standardafvigelse på 1,70%. Det fremgår også, at vi med et testniveau på 0,05 kan afvise, at de 

daglige afkast for Ambu B-aktien følger en normalfordeling. P-værdien på 0,000001 ligger markant 

under testniveauet på 0,05. Statistisk set må vi afvise Hypotese0.22 De daglige afkast kan dermed 

ikke antages at følge en normalfordeling, hvilket ifølge andre afhandlinger omhandlende dette 

emne, kan være et hyppigt problem23. Der henvises dog til at afkast på længere tidsintervaller, i 

nogle tilfælde, kan antages at følge en normalfordeling. Af hensyn til anvendelsen af modellen i 

                                                      
21

 Bilag 1, "Normalfraktil daily" 
22

 Bilag 1, "Normalitetstest Daily" 
23

 Jensen, Lars Rytter, 2009: ”Normalitetsanalyse af aktieafkast og implikationer af normalitetsbrud for den moderne 
porteføljeteori” 
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afhandlingen testes der for afkastenes normalitet såfremt der i stedet for daglige lukkekurser 

anvendes ugentlige lukkekurser. 

Testen foretages på samme vis som tidligere og viser igen, at afkastene tilnærmelsesvist følger en 

normalfordeling ved at ligge forholdsvist tæt om den rette linje. Dog er der igen afkast i både 

positiv og negativ retning, der indikerer, at afkastet muligvis ikke kan antages at være 

normalfordelt. 

Figur 6 - Normalfraktildiagram ugentlige afkast
24

 

 

Med en hypotesetest foretaget under de samme forudsætninger som tidligere, blot med ugentlige 

observationer i stedet for de daglige, opnås en P-værdi på 0,22038725. Det betyder, at vi ikke kan 

afvise, at afkastene observeret på ugebasis kan antages at følge en normalfordeling. Da Merton-

modellen er bygget op omkring en antagelse om at afkastene følger en normalfordeling, vil det 

fremadrettet være de ugentlige observationer, der behandles. Dette gøres for at minimere 

risikoen for fejl i output fra modellen. 

Konklusionen om at vi ikke kan afvise at der kan være tale om en normalfordeling, er dog ikke det 

samme som at vi med sikkerhed kan konkludere at der er tale om en normalfordeling. Som nævnt 

tidligere ses det af normalfraktildiagrammet at der er en række af observationerne, der ligger 

                                                      
24

 Bilag 1, "Normalfraktil Weekly" 
25

 Bilag 1, " Normalitetstest Weekly" 
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markant udenfor den rette linje. Det gælder både negative observationer som positive 

observationer, hvilket kan give en usikkerhed når datagrundlaget senere antages at følge en 

normalfordeling og der på baggrund af dette estimeres en konkurssandsynlighed. Risikoen for en 

undervurdering af konkurssandsynligheden vil medføre, at kreditspændet også risikerer at blive 

undervurderet. 

4.2 Test af random walk 
Som tidligere nævnt under modelforudsætningerne antager Merton-modellen, at afkastet er 

tilfældigt og uafhængigt af tidligere afkast, også kaldet ”random walk”. 

Random walk kan defineres som et afkast, der følger nedenstående funktion26: 

               
Ligning 13 

 

Yt angiver aktiekursen på tidspunkt t, og   er udtryk for tilfældigheder i aktiekursens udvikling. For 

at vi på korrekt vis kan antage, at der er tale om random walk laves en regressionsanalyse, hvor 

regressionsligningen skal give en   på 0, og en   på 1. Såfremt disse to parametre kan antages at 

være opfyldt fås en funktion, der kan reduceres til følgende: 

            
Ligning 14 

 

Aktiekursen på tidspunkt t er lig med aktiekursen på tidspunkt t-1 tillagt tilfældigheder i 

aktiekursens udvikling. Den udførte regressionsanalyse giver følgende regressionsligning: 

                          
Ligning 15 

 

Heraf ses det at den estimerede regressionsligning giver et resultat, der approksimativt ligger 

indenfor de parametre, som ønskes opfyldt. 

                                                      
26

 Christensen, Michael, 2009: "Aktieinvestering - teori og praktisk anvendelse" 
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Figur 7 - Regressionslinie
27

 

 

Ved et testniveau på 5 % er resultatet af regressionsanalysen, at de øvre og nedre grænser for 

både   og   ikke kan afvises at ligge indenfor det interval, vi ønsker i en random walk. 

Figur 8 - Konfidensintervaller
28

 

 

Regressionsanalysen giver ikke anledning til at forkaste den opstillede hypotese om at   er lig med 

0 og   er lig med 1, da p-værdierne for   og   er henholdsvis 0,2533 og 0,2613.  

De gennemførte analyser har ikke givet anledning til at afvise Merton-modellens antagelser om 

normalitet og random walk. Som påpeget under test for normalitet forekommer det tvivlsomt, at 

                                                      
27

 Bilag 1, "Regressionsanalyse" 
28

 Bilag 1, "Regressionsanalyse" 

KOEFFICIENTER OG KONFIDENSINTERVALLER

    95%-konfidensintervaller

n. grænse ø. grænse

Skæring -0,126213 0,475405

Log Closing price t-1 0,904968 1,025967
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populationen er normalfordelt, idet de opnåede P-værdier forekommer lave uden dog at ligge 

under testniveauet hvad angår ugentlige observationer. 

De statistiske resultater for test af random walk synes heller ikke at være overbevisende. De 

estimerede konfidensintervaller for   og   ligger indenfor det ønskede interval, men igen ligger P-

værdierne på et lavt niveau som det var tilfældet under test af normalitet.   
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5. Anvendelse af Merton-modellen 

 

I dette afsnit vil vi først estimere de nødvendige parametre, der indgår i Merton-modellen. Vi vil 

herefter foretage beregninger i modellen med det formål at bestemme konkurssandsynligheden 

(PD) på Ambu A/S. I forlængelse heraf beregner vi et implied fair spread, som sammen med en 

likviditetspræmie, jf. figur 2, forudsættes at være de komponenter, der indgår i det samlede 

spread.  

5.1 Estimering af risikofri rente 
Ved estimering af den risikofri rente har vi anvendt den 5-årige SWAP-rente i DKK, som er 

indberettet af seks pengeinstitutter til Nationalbanken. SWAP-renten er et udtryk for en SWAP-

forretning, hvor der modtages en CIBOR6-rente og stilles en fast rente. Ligesom med øvrige plain 

vanilla SWAPs sker der ingen udveksling af hovedstolen, hvorfor der ikke er nogen kreditrisiko på 

hovedstolen. Dette er i modsætning til fx CIBOR-renterne. Betydningen af dette er dog minimal 

henset til forudsætningerne for CIBOR-renterne29. Der vil dog stadig være en teoretisk risiko på 

rentebetalingerne i SWAP-renten, men den anser vi for ubetydelig. Da Ambu A/S har udstedt 

obligationen i DKK anvendes SWAP-renten for DKK. Fixingen er aflæst d. 8. marts 2013 til en værdi 

på 1,1578%30. For brug i Merton-modellen omregnes renten fra diskret rentetilskrivning til 

kontinuert rentetilskrivning: 

           
  

 
  Ligning 16 

 

Den kontinuerte rente    beregnes som        
  

 
 , hvor   er antallet af diskrete 

tilskrivninger i perioden og    er den diskrete rente i perioden. Ved én diskret tilskrivning i 

perioden vil ovenstående kunne omskrives til: 

             Ligning 17 

 

                                                      
29

 CIBOR er den rentesats, hvortil et pengeinstitut er villigt til at udlåne danske kroner for en periode af 1 uge, 2 uger, 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 eller 12 måneders løbetid til en primebank på usikret basis. 
30

 Nationalbanken, SWAP-referencerentefixing 
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Dette giver en kontinuert rente på 1,1511%. Under forudsætningerne for modellen er anført at 

renten skal være kendt og konstant. SWAP-renten kan give en indikation af niveauet for den 

risikofri rente i dag, men den kan ikke antages at være kendt med sikkerhed. 

Som alternativer til SWAP-renten kunne de aktuelle rentesatser for stående danske 

statsobligationer ligeledes bruges. Vi har dog fravalgt disse, da vi mener, at renteniveauet pt. er 

urealistisk lavt i kraft af en stigende risikoaversion på de globale markeder. Således kan der på 

danske statsobligationer aflæses effektive renter på 0,25% og 0,53% for hhv. 4% Danske Stat St. 

Lån 2017 og 4% Danske Stat St. Lån 201931. Ved interpolation af rentesatserne fås en risikofri rente 

på 5-års sigt på omkring 0,39%, hvilket vi ikke mener giver et realistisk billede af niveauet for den 

risikofri rente. Alternativt kunne der bruges SWAP-fixings for andre valuta, men da gælden er 

optaget i DKK, synes det oplagt, at også den risikofri rente estimeres ud fra DKK. 

5.2 Estimering af volatilitet 
Som vi senere vil vise i afhandlingen betyder aktivernes volatilitet relativt meget for den 

forventede konkursrisiko og dermed også det beregnede kredit-spread. Vi vil derfor estimere 

volatiliteten på 3 forskellige måder for at analysere modellens følsomhed overfor netop denne 

parameter. Aktivernes volatilitet er et resultat af aktiernes volatilitet, hvorfor det er sidstnævnte vi 

foretager vores beregninger på baggrund af. 

 Vi vil først beregne volatiliteten som et simpelt gennemsnit på baggrund af historisk data, hvor 

alle observationer har lige stor indflydelse på den endelige værdi. Dernæst vil vi beregne 

volatiliteten som et eksponentielt vægtet glidende gennemsnit (EWMA), hvor de seneste 

observationer tildeles større vægt end ældre observationer. Som en sidste metode vil vi anvende 

GARCH(1,1) til at estimere den forventede volatilitet over den 5-årige periode. Modellen har 3 

variable, hvorimod EWMA kun har 1 variabel. Modellen er således mere kompleks og har desuden 

den egenskab, at volatiliteten går mod en langsigtet konstant volatilitet. 

5.2.1 Simpelt gennemsnit 

For at estimere en simpel volatilitet på aktiens afkast aflæses aktiekursen med nogle 

forudbestemte tidsintervaller.  Som nævnt tidligere under test af normalitet har vi valgt at 

anvende ugentlige data, da disse har en større tendens til at være normalfordelte.  

                                                      
31

 Nasdaq OMX Nordic, "Kursliste danske obligationer", 3. maj 2013 
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Det lognormale afkast    bestemmes som: 

       
  

    
  Ligning 18 

Hvor: 

                      

                                              

Den ugentlige standardafvigelse,     , kan herefter bestemmes som: 

       
         

 
 Ligning 19 

 

Den ugentlige standardafvigelse kan omdannes til en årlig standardafvigelse: 

              Ligning 20 

 

Som et simpelt gennemsnit kan den årlige volatilitet bestemmes til 24,44% på baggrund af data for 

perioden.32,33  

5.2.2 Eksponentielt vægtet glidende gennemsnit (EWMA) 

Det simple glidende gennemsnit giver lige stor vægt til de enkelte afkastobservationer. Man kunne 

imidlertid argumentere for, at det var mere rimeligt at tillægge de nyeste afkastobservationer 

større indflydelse end ældre observationer. Vores ønske er, at estimere den nuværende varians, 

  
 , hvorfor det giver god mening at tillægge nyere observationer en større værdi: 

   
               

 

   

 Ligning 21 

                                                      
32

 Bilag 1, "Ugentlige lukkekurser", Celle J152 
33

 Hull, John C., 2012: pp. 304ff (formlerne er givet for en stikprøve, hvor vi har defineret hele populationen). 



 Merton-modellens anvendelse i praksis 
   

39 
 

   angiver den vægt, der er tilknyttet den specifikke observation,  . Samtlige  -værdier er positive 

og skal summe til 1. Vi kan vælge værdierne så       når      , hvilket medfører, at nyere 

værdier tillægges større vægt end ældre observationer.  

EWMA er et specialtilfælde af ovenstående ligning, hvor vægtene    aftager eksponentielt tilbage i 

tid. Ved anvendelsen af EWMA angives vægtene           , hvor   er en konstant mellem 0 og 1. 

Formlen for bestemmelse af volatiliteten som et EWMA er givet ved: 

   
                             

 

 

   

 Ligning 22 

For store værdier af   bliver ligningens sidste led       
  så ubetydelig at den ikke medregnes. 

Vægtningen af            aftager med faktoren      når vi bevæger os tilbage i tid. Hver vægt 

bliver beregnet som   multipliceret med den forrige vægt. Den første (nyeste) vægt bestemmes 

som    .  

Grafen herunder illustrerer, hvordan vægtene aftager eksponentielt, når       . Vi har anvendt 

denne størrelse i vores beregning, da RiskMetrics har lavet en undersøgelse, hvor en værdi af   på 

0,94 har vist sig bedst til at forudsige den faktisk realiserede varians34. 

Figur 9 - Den eksponentielle udvikling i vægte i EWMA
35

 

 

                                                      
34

 Hull, John C., 2012: p. 501 
35

 Bilag 1, "Ugentlige lukkekurser", Celle E2:E143 
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Fordelen ved EWMA er, at man kun behøver et meget lille datagrundlag for at foretage en løbende 

opdatering af variansen. På et givet tidspunkt kræves alene det eksisterende estimat af variansen 

og den seneste afkastobservation. Når en ny afkastobservation haves kan følgende formel 

anvendes til at foretage en ny estimering: 

   
        

                  Ligning 23 

   

De gamle observationer af hhv. varians og afkast er derefter overflødige, idet den efterfølgende 

estimering af variansen vil baseres på de seneste observationer,    . 

Det eksponentielle glidende gennemsnit er særligt anvendeligt til at fange større ændringer i 

volatiliteten. Hvis vi forestiller os, at aktiekursen ændrede sig markant i går,    , ville det 

medføre en stigning i           . Af ligning 23 ses det at kursændringen vil få estimatet af 

variansen i dag,  , til at stige. Værdien af   afgør imidlertid, hvor stor påvirkning kursændringen 

har på den samlede estimering af variansen. Hvis værdien af   er lav, medfører det at             

har stor betydning på den samlede varians. En høj værdi af   vil modsat betyde, at variansen kun i 

lille grad påvirkes af ny information, mens den historiske varians tillægges større betydning.36 

Ved beregning af EWMA for Ambu A/S fås en aktievolatilitet på 17,64%. Dette ligger noget under 

det simple gennemsnit, og da EWMA vægter de nyeste observationer højest, må volatiliteten i 

perioden op til opkøbet have været lavere end den historiske volatilitet. 

5.2.3 GARCH(1,1) 

GARCH(1,1) er en videreførelse af EWMA, hvor der inddrages yderligere faktorer i estimeringen af 

volatiliteten. Modellen har i lighed med EWMA en højere vægtning af de nyeste observationer, 

men der tilføjes et yderligere element i form af en tilbagevenden til det langsigtede gennemsnit 

(mean reversion): 

   
                       

  Ligning 24 

 

                                                      
36

 John C. Hull, 2012: Side 498 - 501. 
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Som det ses indeholder GARCH(1,1) de samme elementer som EWMA blot med andre notationer, 

og herudover tilføjet en yderligere variabel i den langsigtede varians    . I modsætning til EWMA-

modellen, hvor   blev fastsat ud fra RiskMetrics til 0,94, kan værdierne for  ,   og   udledes ud fra 

observationerne i datasættet. For en estimering af vægtene i GARCH(1,1) erstattes     med  : 

   
                     

  Ligning 25 

 

Når variablene  ,   og   er bestemt kan   beregnes som        , og efterfølgende kan 

den implicitte langsigtede varians beregnes som    , fordi     i ligning 25 er sammentrukket til 

 . Endvidere gælder at alle vægte i modellen skal summe til 1 samt at alle vægte skal være > 0, da 

de enkelte vægte ellers vil blive tildelt en negativ værdi, hvilket vil give et forkert output fra 

modellen. I de tilfælde hvor   estimeres til at være negativ giver det derfor mening at skifte 

tilbage til EWMA-modellen. 

In practice, variance rates do tend to be mean reverting. The GARCH (1,1) model incorporates 

mean reversion, whereas the EMWA does not. GARCH (1,1) is therefore theoretically more 

appealing than the EWMA model.37 

Estimering af variablene  ,   og   sker ved maksimering af følgende ligning ved iteration38: 

           
        

  
 

 

   

 
Ligning 26 

For de brugte input data for Ambu A/S fås følgende værdier til anvendelse i GARCH(1,1): 

 

          

          

          

           

 

                                                      
37

 Hull, John C, 2012: p. 503. 
38

 Hull, John C, 2012: p. 505. 
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Som tidligere nævnt skal alle vægte summe til 1, hvilket også er tilfældet ovenfor. Samtidig tjekkes 

det at   ikke er negativ, da GARCH(1,1) jf. tidligere så vil give forkerte output. Da både   og    er 

positive, vil   naturligvis også være positiv, og i dette tilfælde fås en   på 0,00044. Dermed kan 

GARCH(1,1) bruges til estimering af den fremtidige volatilitet på egenkapitalen i Ambu A/S. 

Efter estimering af vægtene kan volatiliteten for aktien estimeres for obligationens løbetid. Her 

anvendes igen formlen for GARCH(1,1) illustreret ved ligning 24, men lettere omskrevet til 

nedenstående ligning39: 

       
               

      Ligning 27 

 

Gøres dette for perioden frem til n+5 ses det at de forecastede volatiliteter vil konvergere mod   . 

Det sker, fordi det sidste led i ligning 27 vil aftage med tiden så længe        . Dermed kan 

følgende volatiliteter udledes og forecastes for Ambu A/S40. 

Tabel 2 -  GARCH(1,1) forecast
41

 

 

Ved en grafisk illustrering af ovenstående, hvor den fundne gennemsnitlige volatilitet for perioden 

og den langsigtede gennemsnitlige volatilitet ligeledes er illustreret, ses det tydeligt at den 

forecastede volatilitet starter noget over den langsigtede volatilitet, og at den på regressiv vis 

nærmer sig den langsigtede volatilitet. 

                                                      
39

 Hull, John C, 2012: p. 509. 
40

 Bilag 1, "GARCH(1,1)", Celle H16:L23 
41

 Bilag 1, "GARCH(1,1)" 

t Annual σ2 Expected σ Long term σL Gns. σ

0 6,21% 24,91% 24,70% 24,79%

1 6,17% 24,83% 24,70% 24,79%

2 6,14% 24,78% 24,70% 24,79%

3 6,13% 24,75% 24,70% 24,79%

4 6,12% 24,73% 24,70% 24,79%

5 6,11% 24,72% 24,70% 24,79%

Gns. 6,14% 24,79%
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Figur 10 - GARCH(1,1) forecast
42

 

 

Volatiliteten er ved brug af GARCH(1,1) forecastet til en middelværdi for obligationens løbetid på 

24,79%, hvilket er den aktie-volatilitet, vi vil bruge som udgangspunkt for de fremtidige 

beregninger i Merton-modellen. 

5.3 Fastsættelse af implied fair spread  
Efter introduktionen til modellen samt estimering af risikofri rente og volatilitet påbegyndes 

anvendelsen af modellen i praksis. Første manøvre der skal foretages i denne sammenhæng, er en 

kalibrering af modellen. Som nævnt under introduktionen kender vi ikke    ligesom vi heller ikke 

kender   . Disse variable skal derfor indledningsvist bestemmes ved hjælp af Merton-modellen. 

Dette giver os to ligninger med to ubekendte, der løses ved at sætte begge ligninger lig 0 og 

minimere den kvadrerede sum af disse: 

                         Ligning 28 

                  Ligning 29 

Samtidig skal de øvrige parametre i modellen defineres. 

                                                      
42

 Bilag 1, "GARCH(1,1)" 
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Tabel 3 - parametre i "risk-neutral"
43

 

 

Da vi, som tidligere nævnt, ønsker at finde aktivvolatiliteten for Ambu A/S inden offentliggørelsen 

af købet af King Systems Inc. vil inputvariable stamme fra perioden op til offentliggørelsen.   er 

beregnet ved antal totale aktier fratrukket Ambu A/S’ egenbeholdning opgjort i regnskabet pr. 31. 

december 2012. Det totale antal aktier i omløb bliver således 11,6 mio. stk. og ganget med kursen 

pr. 19. december 2013, giver det en    på samlet set 1,69 mia. kr. 

Gælden aflæses af regnskabet pr. 31. december 2012 til 321 mio. kr. hvilket udgør   i modellen. 

Den risikofrie rente er, som tidligere argumenteret for, en aflæst 5-årig SWAP-rente dog omregnet 

fra diskret rentetilskrivning til kontinuert beregnet rente. 

Løbetiden på den obligation vi ønsker at arbejde med, og estimere et kreditspænd på, er 5 år, 

hvorfor    . Vi er opmærksomme på, at den nuværende løbetid på obligationen er under 5 år, 

men da vi ønsker at prise obligationen i forbindelse med udstedelsen har vi valgt at fastholde at 

   . 

Volatiliteten på egenkapitalen fastsættes til 24,79 % ud fra GARCH(1,1) modellen. Dette emne vil 

ikke blive behandlet yderligere, da argumentationen for valget af netop denne volatilitet er 

behandlet tidligere i afsnittet omkring volatilitet. 

Med alle inputdata på plads i modellen, kan følgende værdier udledes: 

                                                      
43

 Bilag 1, "Merton model" 

V0 1.993     mio. DKK

E0 1690

D 321 mio. DKK

r 1,1511%

T 5 år

σV 21,02%

σE 24,79%

d1 4,24205

d2 3,67915
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Tabel 4 - Estimering af aktivvolatilitet
44

 

 

Vi ønsker dog ikke at bestemme kreditrisikoen på Ambu A/S inden udstedelsen af obligationen, 

hvilket betyder, at modellen skal kalibreres igen. Ovenstående beregning er udelukkende 

foretaget for at kunne udlede en aktivvolatilitet for Ambu A/S baseret på de historiske 

informationer, vi har til rådighed. 

Vi har udledt aktivvolatiliteten på Ambu A/S og har fastsat denne til 21,02%. Herefter beregnes 

den nye   , ved input af de nye variable. I praksis er dette gjort ved målsøgning.  

Tabel 5 - Estimering af aktivernes værdi
45

 

 

I forhold til tidligere er der ændret på inputvariablene   ,   og samtidig skal der ikke løses to 

ligninger med to ubekendte, da vi har givet at          . Den nye    er beregnet på samme 

måde som tidligere dog med den nye aktiekurs pr. 1. april 2013 som aflæses til 201,50 kr. per 

aktie. Herudover vil   skulle ændres, da vi forudsætter, at den nye gæld er optaget på dette 

tidspunkt. Gældens pålydende værdi vil således være de oprindelige 321 mio. kr. tillagt 

obligationsudstedelsen på i alt 700,5 mio. kr. I alt en pålydende værdi på 1021,50 mio. kr. 

  kan herefter bestemmes til 3,31 mia. kr. og således er alle parametre til input i modellen 

bestemt. 
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 Bilag 1, "Merton model" 
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 Bilag 1, "Merton model" 

V0 1992,89 mio. DKK

σV 21,02%

V0 3.311,57  mio. DKK

E0 2.348,32  

D 1.021,50  mio. DKK

r 1,1511%

T 5 år

σV 21,02%

d1 2,85972

d2 2,38968

V0 3.311,57  mio. DKK
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Som tidligere nævnt kan sandsynligheden for default bestemmes ved beregning af       , hvor 

   er antallet af standardafvigelser, der skal til før default barrieren rammes på tidspunkt T. 

Sandsynligheden for default bliver i dette tilfælde 0,8432%. Det er værd at bemærke, at der på 

nuværende tidspunkt udelukkende har været beregnet risiko-neutrale konkurssandsynligheder, da 

der kun er benyttet den risikofrie rente i modellen. 

Ved en risiko-neutral konkurssandsynlighed på 0,8432% kan der udledes et spread i forhold til den 

risikofrie rente. Spreadet udledes ved at definere markedsværdien af gælden. Som tidligere 

beskrevet sker det ved at trække egenkapitalens værdi fra   og herefter beregne den rente, der 

gør, at markedsværdien af gælden i dag er den samme som pålydende værdi (1021,5 mio. kr.) på 

tidspunkt T. I dette tilfælde fås en markedsværdi af gælden på 968,78 mio. kr., og derfor kan 

spreadet beregnes til at være: 

  
    

      
       

 

 
                  

Ligning 30 

Udover det beregnede spread kan den implicitte recovery rate bestemmes og deraf også loss-

given-default. Recovery rate kan bestemmes som46: 

      
     

  
 Ligning 31 

 

I dette specifikke eksempel er recovery rate beregnet til 86,35% og deraf en loss-given-default på 

13,65%. Det er vigtigt at understrege at recovery rate ændres såfremt der ændres på parametre i 

modellen, og således er recovery rate en variabel størrelse. 

Ovenstående gælder for Ambu A/S i en risiko-neutral verden, hvor den forventede ”drift” af 

aktivernes værdi defineres som den risikofri rente. Ambu A/S formodes dog at have et afkast af 

aktiverne, der overstiger den risikofrie rente, og for at beregne ”real-world” konkurssandsynlighed 

forudsættes der et højere afkast af aktiverne. Afkastet på aktiverne har historisk set været ca. 
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14,56% i gennemsnit per år47. Vækstraten omregnes igen til en kontinuert rente og herefter 

forudsættes denne vækstrate for aktiverne at fortsætte i den kommende periode. Med den nye   

kan ”real-world” konkurssandsynligheden bestemmes til 0,0102% og fortsat med en recovery rate 

på 86,35%. Det giver et samlet spread i RW på 0,0003%, hvilket er meget lavt. Det beregnede 

spread i "real-world" indgår som "forventet tab (EL)" i dekomponering af renten. 

Forskellen på det risiko-neutrale spread og det beregnede real-world spread er udtryk for 

investorernes ekstra præmie for at påtage sig risiko48 (risikopræmien i dekomponering af renten), 

og kan beregnes til 0,0228%49. 

De fundne spreads vil blive behandlet yderligere under afsnittet "dekomponering af renten", der 

følger umiddelbart efter en uddybning af Merton-modellen ved Monte Carlo simulation. Hvor 

beregningerne i indeværende afsnit er sket via. formler knyttet til Merton-modellen, er formålet 

med at inddrage Monte Carlo simulation at højne den intuitive forståelse af tankegangen bag 

Merton-modellen primært ved grafiske illustrationer. 

5.4 Uddybning af Merton-modellen ved Monte Carlo simulation 

Som indledning til tankegangen bag Monte Carlo simulation vil vi først kigge på dynamikken for 

bestemmelse af aktiekurser. Hvis vi betragter aktiekursen   på tidspunkt   kan den forventede 

vækstrate i aktiekursen udtrykkes ved   , hvor   er aktiens forventede afkast udtrykt som en 

rentesats. For et kort tidsinterval,   , må den forventede stigning i   således være givet ved     . 

Hvis vi antager, at der ikke er nogen usikkerhed, har vi således at: 

         Ligning 32 

Hvis vi lader      kan ovenstående ligning udtrykkes som: 

             
  

 
      Ligning 33 

Integreres mellem tidspunkt 0 og tidspunkt   får vi at: 
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 Bilag 1, "Probability of default" 
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   Ligning 34 

 

Hvor    og    er aktiekursen på hhv. tidspunkt 0 og tidspunkt  . Sidstnævnte udtrykker, at 

aktieprisen per tidsenhed stiger med den eksponentielle faktor,  , under forudsætning af, at der 

ikke er nogen usikkerhed. Det er naturligvis ikke realistisk at forudsætte, at der ikke er usikkerhed 

knyttet til udviklingen i aktiekursen, og vi skal derfor finde en måde hvorpå, vi kan håndtere 

elementet af usikkerhed. 

Det synes rimeligt at antage, at varieteten i det procentuelle afkast over et kort tidsinterval,   , er 

det samme uanset aktiekursens værdi. Med andre ord er man lige usikker på det procentuelle 

afkast hvad enten aktiekursen er 100 kr. eller 1.000 kr. Standardafvigelsen over et kort 

tidsinterval,   , skal derfor være proportionelt i forhold til aktiekursen, hvilket fører til følgende 

udtryk: 

                    
  

 
           Ligning 35 

 

Hvor    er udtryk for usikkerheden i aktiekursens udvikling. 

Ligning 35 er jf. Hull den mest udbredte til at forklare udviklingen i aktiekurser.   angiver aktiens 

forventede afkast og   angiver aktiens volatilitet. Ligningen angiver udviklingen i aktiekursen 

under "real-world" forhold. I en risiko-neutral verden erstattes   af den risikofrie rente  . 

Ligning 35 kendes også som en geometrisk Brownsk bevægelse som vi i Merton-modellen 

forudsætter er den proces, der kan beskrive udviklingen i værdien af Ambu A/S’ aktiver. 

I diskret tid kan modellen omskrives til: 

                  Ligning 36 
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   udtrykker ændringen i aktiekursen   for et lille tidsinterval   .   angiver aktiens forventede 

afkast og   angiver aktiens volatilitet. Både   og   antages at være konstante parametre. I diskret 

tid er   udtryk for usikkerheden i aktiekursens udvikling.   er standardnormalfordelt med en 

middelværdi på 0 og en standardafvigelse på 1. 

Idet vi betegner værdien af virksomhedens aktiver  , har vi at: 

                          Ligning 37 

hvor             

Den anførte ligning beskriver processen for aktivernes prisudvikling i "real-world". Som nævnt 

tidligere, vil beregninger under risiko-neutrale forhold alene medføre, at   erstattes af den 

risikofrie rente  .50 

 Vi har i Excel udført Monte Carlo simulationer over aktivernes udvikling under både "real-world" 

og "risk-neutral" setup. Beregningerne i den risiko-neutrale verden er foretaget med henblik på at 

sammenligne og diskutere resultaterne med de beregnede resultater i Merton-modellen. 

Beregningerne i "real-world" er foretaget med henblik på at illustrere forskellene mellem "risk-

neutral" og "real-world". 

Vi indleder med at foretage beregninger i den risiko-neutrale verden. I lighed med 

forudsætningerne under Merton-modellen anvendes følgende parametre i simuleringen: 

                     

          

          

    

         

For overskuelighedens skyld har vi begrænset antallet af simulerede stier til 20. Vi har valgt at 

anvende et tidsinterval,   , på 0,1. Over den 5-årige periode får vi således 50 skridt pr. simuleret 
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sti. Vi har valgt et tidsinterval på 0,1 som en afvejning mellem beregningens præcision (egentlig 

skal beregningen være i kontinuert tid, som det er tilfældet i Merton-modellen), overskueligheden 

i vores data og formålet med beregningerne. Værdien på 0,1 vurderes at være hensigtsmæssig i 

dette tilfælde. 

Idet vi forudsætter, at   og    er konstante parametre i modellen, i lighed med forudsætningerne 

under Merton-modellen, er det alene  , der bringer usikkerhed til modellen i det enkelte 

tidsskridt. Som nævnt i det foregående er   standardnormalfordelt med en middelværdi på 0 og 

en standardafvigelse på 1. I Excel anvender vi "STANDARDNORMINV(SLUMP())" som funktion for 

denne usikkerhed. "STANDARDNORMINV" returnerer den inverse fordelingsfunktion for 

standardnormalfordelingen. "SLUMP()" returnerer et tilfældigt tal (sandsynlighed) mellem 0 og 1, 

jævn fordelt, og ændres i hvert tidsskridt. Hvis "SLUMP()" funktionen eksempelvis returnerer en 

værdi på 0,40 resulterer det i en værdi på -0,25335 for "STANDARDNORMINV". Returnerer 

"SLUMP()" i stedet en værdi på 0,60 resulterer det i en værdi for "STANDARDNORMINV" på 

+0,25335. Her bemærkes symmetrien omkring 0,50 (som i øvrigt vil resultere i en værdi af 

"STANDARDNORMINV" på 0,00). Funktionen afgør således, hvor mange standardafvigelser den 

nye kurs afviger fra den forrige kurs. På grund af symmetrien omkring 0,50 (værdier > 0,50 = + / 

værdier < 0,50 = -) sikres det at kursen i hvert enkelt tidsskridt både kan stige og falde på en 

tilfældig måde. Dog vil der naturligvis være en opadgående drift i form af  , som alt andet lige vil 

tilføre en stigende tendens.  

I figur 11 har vi illustreret, hvordan 20 simulationer kunne falde ud når ovenstående metode 

anvendes. Den røde stiplede linje illustrerer den forventede værdi af aktivernes udvikling som i 

den risiko-neutrale verden er givet ved den risikofrie rente,           .  

Som det fremgår af figuren er udviklingen i de 20 simulerede stier meget forskellig og tilfældig. I 

det viste eksempel er der én sti, der er under konkursbarrieren,  . Under de givne forudsætninger 

illustrerer stien et eksempel på, hvad der ville føre til en konkurs, da egenkapitalen på tidspunkt T, 

er negativ. Ud fra de 20 simulerede stier, isoleret set, kan vi opgøre konkursrisikoen (PD) til     (1 

ud af 20 observationer). Jf. Merton-modellen kunne PD imidlertid opgøres til 0,8432%, hvilket er 

noget lavere end det umiddelbare estimat ovenfor jf. de 20 simulerede stier.   
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Figur 11 - Monte Carlo simulation under "risk-neutral" forhold
51

 

 

Værdien af aktiverne på tidspunkt 0 er 3.311,57 mio. kr. Ved en kontinuert risikofri rente på 

1,0511 % kan den forventede værdi af aktiverne på tidspunkt     beregnes til 3.502,2 mio. kr. 

Givet vores volatilitet på 21,02 % kan vi opstille en normalfordeling over det forventede udfald af 

aktivernes værdi som illustreret i grafen. Ved at anvende ligningen for d2 fra Merton-modellen kan 

vi beregne forskellen mellem den forventede værdi og konkursbarrieren,  , til 2,39 

standardafvigelser52. Vi ønsker at kende denne størrelse, da vi herved kan bestemme 

sandsynligheden for, at vi ender op i den hale af normalfordelingen, der ligger udover  .  

Idet værdien på 2,39 netop er skaleret i forhold til fordelingens standardafvigelse, kan vi nu ved 

hjælp af standardnormalfordelingen (middelværdi = 0 og standardafvigelse = 1) bestemme 

fordelingsfunktionen for netop 2,39 i standardnormalfordelingen. Ved anvendelse af funktionen 

"STANDARDNORMFORDELING" i Excel kan vi bestemme sandsynligheden til 99,16 %. Der er 

således 99,16 % sandsynlighed for, at Ambu A/S ikke går konkurs og dermed (1-0,9916) = 0,84 % 

sandsynlighed for, at de går konkurs. De 0,84 % kan også bestemmes direkte ved at beregne 

fordelingsfunktionen til -2,39.  
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 Bilag 1 "Probability of Default", celle B15. 
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Intuitionen bag Monte Carlo simulationen er således den samme som for Merton-modellen. 

Udfordringen i Monte Carlo er at bestemme det korrekte estimat for optionens værdi. Modellen 

er ikke troværdig såfremt vi får et nyt resultat for hver simulering vi foretager. 

Under de givne forudsætninger er det udviklingen i aktivernes værdi, der er afgørende for, om 

selskabet går konkurs. Idet vores Monte Carlo simulation indeholder samme forudsætninger og 

parametre som Merton-modellen og idet vi simulerer udviklingen i aktivernes værdi efter en 

geometrisk Brownsk bevægelse, som det også antages i Merton-modellen, bør vi naturligvis ende 

op med det samme resultat.  

Efter samme fremgangsmåde som for de første 20 simulerede stier har vi simuleret i alt 500 stier 

og beregnet den gennemsnitlige værdi af call optionen på aktiverne (svarende til værdien af 

egenkapitalen). Resultatet af simuleringen er illustreret i figur 12. 

Figur 12 - Monte Carlo simulation under "risk-neutral" forhold, sammenlignet med Black-Scholes beregning
53

 

 

Det ses af figuren at Black Scholes værdien er konstant. Som beregnet i Merton-modellen udgør 

værdien 2.348,32 mio. kr.  

Den røde graf udtrykker den gennemsnitlige værdi af call optionen på aktiverne (egenkapitalens 

værdi) for hver af de 20 simulerede stier foretaget efter Monte Carlo metoden. Det ses at den 
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gennemsnitlige værdi af de 20 simulationer er meget volatil og svinger mellem ca. 1.800 mio. kr. - 

3.100 mio. kr. Den blå graf er beregnet som et akkumulerende gennemsnit af simulationerne og 

det er her interessant at observere, hvordan værdien konvergerer mod Black-Scholes værdien når 

antallet af simuleringer øges. Ved uendelig mange simulationer vil middelværdien af call optionen 

i den åbne Monte Carlo model være den samme som værdien i den lukkede Black-Scholes formel. 

I Monte Carlo simulationen har vi for hver sti beregnet et payoff som: 

                                     Ligning 38 

 

Med andre ord beregner vi for hver simuleret sti størrelsen af egenkapitalen på tidspunkt T. Hvis 

egenkapitalen er negativ på tidspunkt T, udnytter aktionærerne ikke deres option. Aktionærerne 

lader virksomheden gå konkurs og taber den allerede indskudte egenkapital, hvorefter 

tabsrisikoen på aktiverne overgår til obligationsejerne. Den endelige salgspris af aktiverne er 

bestemmende for obligationsejernes recovery rate. 

Vi har indtil nu behandlet Monte Carlo simulationens egenskaber med udgangspunkt i en risiko-

neutral verden. Under "real-world" forhold er øvelsen imidlertid den samme. Den eneste ændring 

i "real-world" er, at aktivernes forventede værdi erstattes af  , som angiver aktivernes forventede 

årlige afkast. I den risiko-neutrale verden var denne parameter blot den risikofrie rente,  . 

Herunder ses en simulation over aktivernes værdi foretaget under "real-world" forhold.  
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Figur 13 - Monte Carlo simulation under "real-world" forhold
54

 

 

Figuren illustrerer årsagen til, at PD er højere i en risiko-neutral verden sammenlignet med "real-

world". Idet det forventede afkast af aktiverne er betydeligt højere end den risikofrie rente, ligger 

den forventede værdi 3,7155 standardafvigelser fra konkursbarrieren illustreret ved  . Under de 

risiko-neutrale forhold lå den forventede værdi af aktiverne kun 2,39 standardafvigelser fra 

konkursbarrieren. Sandsynligheden for konkurs i "real-world" beregner vi som tidligere anført til 

blot 0,0102%.56 

Såfremt aktivernes værdi simuleres efter en geometrisk Brownsk bevægelse vil man opnå samme 

resultat for konkurssandsynligheden (PD) som beregnet i Merton-modellen, hvis blot tidsskridtene 

er tilstrækkelig små og antallet af simuleringer tilstrækkeligt store. Det skyldes at den beregnede 

værdi af en call option på virksomhedens aktiver, i de to scenarier, da vil være ens. Udover at 

påvise denne sammenhæng har vi også illustreret forskellen mellem beregningen af PD under hhv. 

"risk-neutral" og "real-world" forhold, hvor det blev illustreret præcist hvorfor 

konkurssandsynligheden reduceres i et "real-world" setup. 
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 Bilag 1 "Probability of Default", celle B31. 
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5.5 Dekomponering af renten 

Efter at have foretaget beregninger i Merton-modellen og anvendt Monte Carlo simulation til at 

illustrere tankegangen bag modellen ønsker vi at dekomponere renten. 

Som følge af vores antagelse om at den samlede rente består af fire komponenter; Forventet tab, 

risikopræmie, likviditetspræmie og den risikofri rente, kan likviditetspræmien udledes som et 

residual, idet vi efter fastlæggelsen af implied fair spread har kendskab til de øvrige komponenter. 

Efter salget af virksomhedsobligationer skrev Børsen blandt andet: "Ambu har solgt 

erhvervsobligationer for 700,5 mio. kr., eller omkring 200 mio. kr. mere end den oprindeligt 

planlagte udstedelse. Det fremgår af en meddelelse. Beslutningen er truffet på baggrund af stor 

interesse for udstedelsen samt attraktive lånevilkår. Ambus obligationer er afregnet til en rente på 

3,35 pct. om året, svarende til mid-swap plus 218 basispoint."57 

På tidspunktet for udstedelse af obligationen den 8. marts 2013 beregner vi, som tidligere nævnt, 

en kontinuert risikofri rente på 1,1511% (aflæst swaprente på 1,1578%).  

Idet spreadet til mid-swap, jf. artiklen, udgør 218 basispoint forekommer alene en mindre 

ubetydelig afvigelse på ca. 2 basispunkter i forhold til den risikofri rente vi regner med i 

afhandlingen.  

Endvidere regner vi med kontinuerte renter i Merton-modellen, hvorfor obligationens effektive 

rente ved udstedelsen på 3,35% også skal omregnes til en kontinuert rente. Obligationen har én 

årlig kuponbetaling, hvilket modsvares af en kontinuert rente på udstedelsestidspunktet på 

3,2951%.  

Vi er dermed i stand til at dekomponere renten på følgende måde: 

Tabel 6 - Dekomponering af renten på 3,375 Ambu 3/18
58
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 Børsen, "Ambu sælger obligationer for 700 mio. kr." 
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 Bilag 1, "Probability of default" 

Likviditetspræmie (LP) 2,1209%

Risikopræmie (RP) 0,0228%

Forventet tab (EL) 0,0003%

Risikofri rente 1,1511%

3,2951%
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Modregnet for den risikofri rente kommer vi frem til et spread på ca. 214 basispunkter. Afvigelsen 

i forhold til spreadet på 218 basispunkter skyldes en mindre afvigelse i den risikofri rente samt 

omregningen til kontinuerte størrelser. 

Vi stiller os kritiske overfor værdierne hvad angår det beregnede forventede tab samt 

risikopræmien. Dermed er vi også kritiske overfor størrelsen af den fundne likviditetspræmie, der 

synes høj. På trods af en forventning om et forholdsvis illikvidt papir ved notering på First North 

(obligationen er endnu ikke noteret) virker det usandsynligt, at likviditetspræmien udgør langt 

størstedelen af det samlede spread. Ifølge andre større studier af Merton-modellens anvendelse i 

praksis er der også fundet indikationer på, at modellen undervurderer kreditrisikoen59. Som følge 

af ovenstående usikkerhed omkring modellens resultat, vil vi i det følgende foretage en række 

scenarieanalyser, for at fastslå modellens følsomhed overfor ændringer i inputvariable. 

5.6 Scenarieanalyser 

Det er klart at der med en lang række variable i modellen vil være mange potentielle fejlkilder, 

såfremt en eller flere af variablene er estimeret forkert. I det følgende ønsker vi at give et billede 

af de faktorer, der har stor indflydelse på resultaterne i modellen samt at illustrere, hvordan en 

ændring i en eller flere af disse faktorer kan påvirke det beregnede kredit-spread for Ambu A/S. 

Det lave kreditspænd skyldes formentlig flere faktorer herunder en lav gældsandel, relativt lav 

volatilitet på aktiverne samt den relativt korte løbetid på gælden. Det er derfor oplagt, at det også 

er disse faktorers betydning for kreditspændet, der undersøges nærmere. Da gældens værdi 

forudsættes kendt på forhånd i kraft af den udstedte obligationsgæld og den eksisterende 

gældspost i regnskabet på 321 mio. kr., så kan gældsandelen påvirkes ved at justere på værdien af 

aktiverne og dermed øge gældsandelen. På baggrund af det lave kreditspænd har vi valgt kun at 

undersøge scenarier, hvor gældsandelen øges. Det vil ikke give mening at lave en simulering af en 

lavere gældsandel, da resultatet - ceteris paribus - vil være et mindsket kreditspænd. Samtidig 

med en øget gældsandel har vi valgt at illustrere kreditspændet ved forskellige løbetider. 

Løbetidens indflydelse på kreditspændet antager en noget specielt form, og vi har derfor valgt at 

illustrere dette for løbetider fra 6 mdr. op til 10 år. I nedenstående figur har vi forudsat en ændring 

i aktivernes værdi per simulation til ca. 800 mio. kr. hvilket giver aktivværdier på 3.312 mio. kr. til 
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1.200 mio. kr.. Da gældens værdi fortsat er 1.021,50 mio. kr., vil der i det sidste scenarie være en 

betydelig gældsandel, hvilket naturligvis har en kraftig indvirkning på det fundne kredit-spread. 

Figur 14 - Spread ved ændring i løbetid/aktivernes værdi
60

 

 

Med udgangspunkt i den første beregning i Merton-modellen, hvor    er fastsat til 3.312 mio. kr. 

ses det tydeligt, at spændet for     er meget lavt og stort set ikke eksisterende. Ved analyse af 

de beregnede værdier ses det også at kreditspændet her er svagt eksponentielt stigende i 

perioden frem til omkring    , hvorefter stigningstakten aftager og herefter vil kreditspændet 

langsomt over tid konvergere mod 0. For at underbygge påstanden om at kreditspændet over tid 

vil konvergere mod 0, er nedenstående figur lavet for illustrationens skyld. Det er dog på ingen 

måde et realistisk scenarie, da løbetiden i nedenstående tilfælde er urealistisk høj. 
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Figur 15 - Illustrativt eksempel
61

 

 

Ved et nærmere kig på den realistiske figur hvor løbetiderne er op til 10 år, ses en interessant 

observation da graferne vokser eksponentielt ved de helt korte løbetider, hvorefter stigningen i 

kreditspændet aftager igen. Sættes         fås den karakteristiske pukkel-form på grafen, hvor 

spændet først stiger eksponentielt, og herefter aftager regressivt mod 0. At kreditspændet over tid 

aftager regressivt mod 0 giver intuitivt også god mening, da der er en drift i aktiverne som 

langsomt vil mindske sandsynligheden for default. Desto højere drift, som i risiko-neutral verden 

defineres som den risikofri rente, desto hurtigere vil aktivernes værdi vokse. Over tid elimineres 

kreditrisikoen næsten helt (i den teoretiske verden). Emnet er illustreret i forbindelse med Monte 

Carlo simulering. 

Det ses også at der ved en lav gældsandel, som i Ambu A/S’ tilfælde, ikke er stor forskel på 

størrelsen af kreditspændet afhængigt af løbetiderne, hvorimod en større gældsandel også vil give 

større udsving i kreditspændet såfremt løbetiden ændres. Endvidere ses det at kreditspændet 

stiger progressivt med gældsandelen, hvis løbetiden er uændret. Der kan dog stilles 

spørgsmålstegn ved modellens anvendelighed på helt korte løbetider, da risikoen bygger på en 

brownsk bevægelse, hvor sandsynligheden for større bevægelser konvergerer mod 0, når T går 

mod nul. Det bevirker at modellen på helt korte løbetider anser gælden for risikofri såfremt 

    . Dette er dog ikke i overensstemmelse med empiriske observationer, hvor der observeres 
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større kredit-spread end modellen tilsiger62. Denne afvigelse skyldes formentlig at der selv på helt 

korte løbetider kan opstå store udsving i egenkapitalens værdi, og deraf afledt, at der også kan ske 

store udsving i aktivernes værdi. 

Udover aktivernes værdi og løbetiden er det også interessant at se på volatiliteten og dens 

indvirkning på det fundne spread. Volatiliteten er en af de faktorer, der er sværest at definere som 

det også ses under de øvrige afsnit omhandlende dette. Der er flere metoder til estimering af 

volatiliteten, og vi har valgt at bruge GARCH(1,1), da vi mener den både tager hensyn til de nyeste 

observationer, mens den samtidig tillægger en langsigtet volatilitet en betydning. For en indikation 

af volatilitetens betydning i dette tilfælde er der igen lavet følsomhedsanalyse, hvor der er 

estimeret et kredit-spread for forskellige volatiliteter. Igen har vi på grund af niveauet for det 

fundne kredit-spread valgt kun at simulere en stigning i volatiliteten for Ambu A/S. Der tages 

udgangspunkt i de 21,02% som er estimeret ved hjælp af GARCH(1,1) / Merton-modellen, og 

herefter er volatiliteten beregnet med ca. 5% intervaller til 50%. 

Figur 16 - Spreadets følsomhed overfor volatilitet
63

 

 

Som det ses af figuren stiger kredit-spreadet eksponentielt med volatiliteten. En høj volatilitet vil 

naturligt også medføre et højt kredit-spread, da risikoen for default øges. Det er dog 
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bemærkelsesværdigt, at kreditspændet ikke ændres markant fra en volatilitet på 21,02% til ca. 

25%. Det betyder, at der i dette område er større plads til fejlmargin end ved højere volatiliteter. 

Ved højere volatiliteter kan et fejlskøn af den fremtidige volatilitet betyde forholdsvist meget for 

det samlede kreditspænd. Forskellen på 21,02% og 25% er ca. 7bp, hvorimod forskellen mellem 

45% og 50% er ca. 82bp. Den lave volatilitet gør – ceteris paribus – at kreditspændet for Ambu A/S 

er lettere at estimere korrekt sammenlignet med virksomheder med en højere aktivvolatilitet. 

Ydermere er det interessant at se på volatilitetens indvirkning på recovery rates. Recovery rate 

angiver hvor stor en del af gældens værdi, der forventes dækket i tilfælde af default. Recovery rate 

er dermed det modsatte af loss-given-default, der er en estimering af det forventede tab ved 

default. 

Af figuren nedenfor ses volatilitetens påvirkning på recovery rate, og det ses at der er tydelig 

sammenhæng mellem recovery rate og volatilitet. Recovery rate er næsten lineær, men vil dog 

konvergere mod 0 desto højere volatiliteten bliver. Selv ved meget høje volatiliteter vil der altså 

være en form for recovery, hvilket måske ikke altid stemmer overens med virkeligheden.  

Figur 17 - Volatilitetens indflydelse på recovery rate
64

 

 

Recovery rate kan naturligvis ikke overstige 100% ligesom den heller ikke kan falde til under 0%. I 

Ambu A/S’ tilfælde vil det dog først være ved meget høje volatiliteter at recovery rate nærmer sig 
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0%, fordi gældsandelen er så lav som den er. En forhøjet gældsandel vil betyde en mindsket 

recovery rate, ligesom også en mindsket drift i aktiverne vil betyde en mindsket recovery rate. 

Som de foregående scenarieanalyser i høj grad bekræfter, er modellen meget følsom overfor 

ændringer i inputvariable. Resultaterne vil således svinge meget afhængigt af de valgte input og 

det svækker modellens troværdighed og praktiske anvendelighed i vores optik. Dette leder 

naturligt op til kritik af modellen som behandles i næste afsnit.  
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6. Kritik af Merton-modellen 

 

Efter estimering af et spread for Ambu A/S, hvor vi også har behandlet modellens følsomhed 

overfor ændringer i inputvariable, er det nærliggende at se på eventuelle fejlkilder og 

begrænsninger i modellen. Fejlkilder og begrænsninger i modellen kan betyde, at den fundne 

konkurssandsynlighed muligvis ikke er retvisende, hvilket igen vil føre til en fejlestimering af 

spreadet. 

Et af kritikpunkterne for modellen er estimeringen af inputvariable til modellen. Med forkerte 

inputvariable vil modellen naturligt også give et forkert output, og derved kan modellen ikke 

bruges. Estimeringen af inputvariable sker i høj grad på baggrund af historiske data, hvilket 

betyder, at man også forventer, at virksomheden er nogenlunde statisk i analyseperioden. Dette 

er sjældent i overensstemmelse med virkeligheden, og er derfor også en kilde til fejlestimering. 

Estimering af gældens værdi,  , kan virke ligetil, da den oftest kan aflæses direkte af regnskabet. 

Dog forudsættes det i modellen, at gælden har form af en nulkuponobligation, og dermed ikke har 

kuponbetalinger, hvilket sjældent er tilfældet i virkeligheden. I Ambu A/S’ tilfælde er der tale om 

et stående lån på 5 år, hvilket betyder, at der i lånets løbetid kun betales renter som årlige 

kuponbetalinger. Dermed er amortiseringen af et lån af denne type ikke så forskellig fra en 

nulkuponobligation som fx et annuitets- eller serielån. En anden usikkerhedsfaktor omkring 

gælden er usikkerheden om gældens størrelse. Som nævnt i analysen har gældens størrelse 

indflydelse på sandsynligheden for default og dermed også prisen. Gældens størrelse var i Ambu 

A/S’ tilfælde først anslået til 500 mio. kr.65, da det var det man mente en udstedelse kunne bære 

på dette tidspunkt. Ved selve udstedelsen var der dog så stor interesse, at udstedelsen i stedet 

blev på 700,50 mio. kr., hvilket medførte en øget gældsandel og dermed øget 

konkurssandsynlighed. Modellen forudsætter desuden at gældsandelen er konstant i perioden, 

hvilket også er en forsimpling af virkeligheden. I den analyserede periode vil der være større eller 

mindre udsving i gældsandelen, hvilket ikke fanges af modellen, og dermed kan være en kilde til 

fejlestimering. 
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Volatiliteten har generelt stor betydning for modellens output, da den bestemmer hvor stor 

spredning, der forventes at være på aktivernes værdi ved gældens forfald. Den er derfor essentiel 

at bestemme korrekt, når der skal estimeres et kredit-spread. Problemstillingen i denne afhandling 

har dels været at volatiliteten bestemmes på baggrund af historiske faktorer – ud fra volatiliteten 

på egenkapitalen. Samtidig er den historiske volatilitet ikke nødvendigvis et udtryk for den 

fremtidige volatilitet. Problemet med at der tages udgangspunkt i historiske volatiliteter er forsøgt 

afhjulpet ved at forecaste volatiliteten med GARCH(1,1) modellen. Modellen tager dog ligeledes 

udgangspunkt i historiske niveauer, og kan derfor ikke med sikkerhed forudsige den fremtidige 

volatilitet. I afsnittet omkring volatilitet er der også nævnt andre modeller til estimering af 

volatiliteten herunder et simpelt gennemsnit og EWMA, men fælles for dem alle er, at de tager 

udgangspunkt i historiske data. De historiske data kan der ligeledes stilles spørgsmålstegn ved 

eftersom der er taget udgangspunkt i aktiekursen for Ambu A/S. Da Ambu B-aktien er noteret på 

First North er likviditeten i papiret ikke på højde med den likviditet, der forbindes med fx C20-

indekset. Den manglende likviditet kan have en effekt på prisdannelsen i markedet, hvor selv få 

mindre handler kan diktere aktiekursens niveau. Volatiliteten forudsættes desuden at være 

konstant i perioden, og denne antagelse kan ikke siges at være opfyldt, når der er tale om driften 

af en international virksomhed. Som det ses i analysen af volatiliteten er der stor forskel på om der 

bruges simpelt gennemsnit, EWMA eller GARCH(1,1) på trods af at alle modeller tager 

udgangspunkt i de samme historiske data. I praksis kan det altså være særdeles svært at fastslå 

den ”korrekte” volatilitet til brug i modellen, og dette kan være en kilde til markante 

fejlestimeringer, da volatiliteten kan have stor effekt på det estimerede spread. Betydningen af 

volatiliteten for spreadet er omtalt i et tidligere afsnit, og illustreret i form af en graf, der viser 

sammenhængen. 

Løbetiden er den variabel i modellen, der oftest er mindst usikkerhed omkring. Løbetiden kendes 

næsten altid med sikkerhed med mindre der er tale om en virksomhedsobligation med en 

indbygget option for låntager, der betyder at lånet kan indfries inden udløb. Ligeledes ses der også 

obligationer uden udløbsdato, men med mulighed for indfrielse fra låntagers side på specifikke 

datoer. Dette er fx bankers ”Tier 1” gæld, der ikke må være med udløb, da de så ikke tæller med i 

bankens opgørelse af kernekapital. I Ambu A/S’ tilfælde er der dog tale om en stående obligation 

med udløb 15. marts 2018 uden mulighed for indfrielse før tid. 
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Den risikofrie rente er omtalt tidligere, og der er argumenteret for fastsættelsen af denne. Renten 

spiller en central rolle i fastsættelsen af spreadet, fordi virksomhedens aktiver i den risiko-neutrale 

verden forudsættes at stige med den risikofrie rente over tid. Den risikofrie rentes påvirkning på 

spreadet ses af grafen nedenfor. 

Figur 18 - Spreadets følsomhed overfor risikofri rente
66

 

 

Af grafen ses det at spreadet vil have en tendens til at konvergere mod 0 i takt med en stigende 

risikofri rente. Det hænger, som nævnt, sammen med, at den forventede stigning i aktiverne bliver 

større, hvilket gør, at risikoen for default falder, da afstanden til default ved udløb vil være større. 

Endvidere er der i modellen en antagelse om at renten i perioden er fast og kendt, hvilket der godt 

kan argumenteres for at den er. At renten er kendt er en tilnærmelse, da der kan være mange 

forskellige holdninger til hvad den risikofri rente er. At renten i perioden er fast, mener vi godt kan 

accepteres, da renten på indgåelsestidspunktet er kendt for perioden. Vi anerkender at værdien af 

aftalen vil svinge i takt med renteniveauet i og med der bliver en hårdere/lempeligere diskontering 

af hovedstolen, men denne risiko kan evt. hedges ved brug af SWAP-aftaler, hvor långiver i så fald 

skulle bytte den faste rente til en variabel. Dette vil i stor udstrækning gøre at værdien af SWAP-

aftalen korrelerer negativt med værdien af obligationen, og dermed er risikoen hedget. Det vil 

naturligvis kun være renterisikoen, der i dette tilfælde er hedget. Kreditrisikoen vil fortsat have 

indflydelse på obligationens værdi. 
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Udover at modellens variable kan være svære at fastsætte, er der også en række parametre som 

modellen ikke tager højde for. Da modellen udelukkende ser på aktivernes værdi i forhold til 

gælden på udløbstidspunktet vil modellen mangle en faktor, der i disse tider spiller en stor rolle. 

Likviditetsaspektet er udeladt af modellen, hvilket vi anser som en stor mangel ved denne model. 

Likviditeten kan være bundet i arbejdskapital eller materielle aktiver, der kan være svære at 

belåne i tilfælde af et øget likviditetspres. Endvidere vil Ambu A/S i kraft af deres branche have en 

forholdsvis stor andel af immaterielle aktiver der ligeledes kan være svære at belåne. Modellen 

tager heller ikke højde for default i løbet af perioden, men udelukkende risikoen for default ved 

udløb. Dette mener vi også er en svaghed ved modellen, da sandsynligheden for default også er til 

stede i perioden fra udstedelse til udløb af obligationen. Modellen forudsætter samtidig at 

udviklingen i aktiverne er nogenlunde stabil, og følger en brownsk bevægelse. Som nævnt tidligere 

kan der dog i nogle tilfælde ses ekstreme udsving i aktiekurserne og dermed også i aktivernes 

værdi, hvilket modellen ikke tager højde for. Der findes dog modeller, der også tager højde for at 

der kan opstå store spring i aktivernes værdi, men disse vil ikke blive diskuteret nærmere i denne 

afhandling. 

Generel kritik af modellen omfatter til dels også de output som modellen kommer med. Fx ses det 

at recovery rate fastsættes relativt højt i Ambu A/S’ tilfælde, hvilket hænger sammen med den 

lave konkurssandsynlighed. Modellen forudsætter, at virksomhedens aktiver vil kunne afsættes 

straks og uden handelsomkostninger, hvilket i tilfælde af en konkurs må siges at være umuligt. Det 

er vores vurdering, at den fundne recovery rate vil være markant lavere i praksis såfremt Ambu 

A/S stod i en konkurssituation. Den høje andel af immaterielle aktiver kan være svært omsættelig. 

Såfremt en stor del af disse udgøres af goodwill efter købet af King Systems Inc., vil dette 

formentlig kunne afskrives markant. 

Vi mener også, at modellen mangler en vigtig faktor i og med at den ikke medtager virksomhedens 

business risk, men udelukkende fokuserer på finansielle nøgletal for virksomheden. Som tidligere 

vist betyder faktorer som gældsandel og volatilitet utroligt meget for det estimerede kreditspænd, 

hvilket i vores optik er en klar forsimpling af kreditrisikoen på en given virksomhed. 

Virksomhedens business risk bør spille en større rolle end Merton-modellen tillægger den, da der 

kan være stor forskel på de individuelle virksomheders samlede risiko. Samtidig er der i Merton-
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modellen ikke forskel på en mindre regional virksomhed eller en stor global spiller, hvilket vi ser 

som en svaghed i modellen. En større virksomhed kan med rimelighed antages at have en større 

diversifikation af risikoen samt en strammere intern risikostyringspolitik end en mindre regional 

virksomhed.  

Konklusionen på ovenstående er at modellen som indikator kan være et godt supplement til 

vurdering af kreditrisikoen på en given virksomhed, men at den ikke kan stå alene. 

“Essentially, all models are wrong, but some are useful.”67 
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7. Ratingbureauer og kreditrisiko i praksis 

 

Vi har indtil nu behandlet prisfastsættelse af virksomhedsobligationer og bestemmelse af 

kreditrisici fra et teoretisk perspektiv. I praksis er tilgangen til fastlæggelse af kreditrisici markant 

anderledes end principperne bag Merton-modellen. I praksis er det udbredt at anvende ratings 

som udtryk for graden af kreditværdighed. Ratings er en meget grundlæggende del af nutidens 

velfungerende kapitalmarkeder og bidrager til at fremme vækst, skabe stabilitet og sikre effektive 

internationale markeder68.  

Der findes mere end 150 rating bureauer verden over, hvoraf de 3 største bureauer rater ca. 95% 

af den samlede ratede gæld. Moody's og Standard & Poor's (S&P) står hver for ca. 40% af 

markedet, mens Fitch tegner sig for ca. 15%. Årsagen til at de tre bureauer har så stor andel af 

markedet skyldes formentlig, at de finansielle markedsaktører tillægger en rating fra ét af de tre 

bureauer stor værdi.69 Uden en rating fra ét af de tre bureauer ville det måske slet ikke være 

muligt for et selskab at rejse den nødvendige kapital, ligesom usikkerheden ved en manglende 

rating også må formodes at have negativ indflydelse på den rente, der kan opnås.  

 De tre bureauer har forskellige tilgange og modeller til bestemmelse af ratings. Overordnet set 

arbejder de dog ud fra samme rating skala bestående af 10 niveauer. For niveauer mellem Aa til 

Caa, udstyrer Moody's deres ratings med "1", "2" eller "3" for at indikere niveauet inden for den 

enkelte rating, hvor "1" er den bedste70. S&P og Fitch har en lignende metodik, men anvender i 

stedet +/- til at angive forskelle inden for de enkelte rating kategorier.  
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Tabel 7 - Rating skala
71

. 

 

Ambu A/S er i rating sammenhæng en lille virksomhed, og har derfor ikke en officiel rating fra et af 

de anerkendte bureauer. Jf. det materiale Danske Bank har udfærdiget i forbindelse med 

obligationsudstedelsen, estimerer Danske Bank at Ambu A/S’ rating ligger på BBB-/Baa3, dvs. lige 

over grænsen for Investment Grade. Danske Bank begrunder deres rating med tilfredsstillende 

forretningsmæssige risici og mellem-finansielle risici. Endvidere har Danske Bank anvendt Moody’s 

Medical Product and Device Industry Methodology til at bestemme niveauet for deres rating.72 I 

det følgende gennemgås de faktorer Moody's Medical Product and Device Industry Methodology 

inddrager i ratingen af selskaber i Ambu A/S’ branche. Moody's angiver endvidere et pointsystem 

baseret på en score af de enkelte faktorer, hvor den samlede score udtrykker en specifik rating for 

et selskab. Pointsystemet vil vi kort introducere med henblik på at skabe en forståelse for, hvordan 

en specifik rating tilvejebringes i praksis. Det skal understreges, at Moody's også inddrager 

kvalitative faktorer i deres ratingmodeller. Dem har vi imidlertid ikke kendskab til. 

I tabellen herunder ses de variable Moody's anvender ved rating af selskaber i Ambu A/S’ branche. 

Den mest betydningsfulde faktor er "Leverage and Coverage", som er opdelt i fire sub-faktorer, 

der indgår med forskellig vægt.  
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Tabel 8 - Overblik over Moody's rating variable i Ambu A/S’ branche.
73

 

 

De fire sub-faktorer under Leverage and Coverage er gengivet i tabellen nedenfor, hvor sub-

faktorerne, ud fra en række intervaller for det enkelte nøgletal, tildeldes en indikativ rating.  

Tabel 9 - Opdeling af sub-faktorer og værdier i forhold til ratingkarakterer.
74

 

 

De enkelte sub-faktorer tildeles en numerisk værdi, som ganges med vægten. Som eksempel 

rapporterer Ambu A/S for 2011/12 en EBITDA på 210,0 mio. kr., mens den samlede gæld pr. 

30.09.2012 udgjorde 287,4 mio. kr.75 Nøgletallet Debt/EBITDA udgør således 1,37 og tildeles 

isoleret set, for dette nøgletal, ratingkarakteren "A". 

I tabellen herunder er det gengivet, hvilken numerisk værdi den enkelte ratingkarakter omregnes 

med. Ambu A/S’ Debt/EBITDA, med ratingkarakter "A", tildeles en værdi på 6 point. Sub-faktoren 

Debt/EBITDA vægter samlet set 10%, hvorved dette nøgletal isoleret set bidrager med 0,6 point til 

den samlede rating.  
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Tabel 10 - Numerisk værdi af faktorer, til indikation af rating.
76

 

 

Herunder ses en samlet oversigt over hvilken rating, der modsvarer den samlede vægtede værdi af 

faktorerne. Ambu A/S’ rating på Baa3/BBB- svarer til, at den samlede værdi af faktorerne udgør 

mellem 9,5 - 10,5 point. 

Tabel 11 - Rating fordelt efter samlet vægtet faktor score.
77

 

 

I tabel 12 er de historiske tabsprocenter opstillet for perioden 1982-2012. Ser vi på Baa ratede 

selskaber, som er kategorien Ambu A/S indikeres at være placeret i, kan den historiske 

tabsprocent opgøres til 1,12 % (5 år). Der er her tale om "real-world" PD. Jf. Merton-modellen 

beregnede vi en PD på Ambu A/S til 0,0102%, hvilket ligger under det 5-årige niveau for selv Aaa 
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Caa1 16,5 ≤ x < 17,5

Caa2 17,5 ≤ x < 18,5

Caa3 18,5 ≤ x < 19,5

Ca x ≥ 19,5

Aggregate Weighted Total 

Factor ScoreGrid-Indicated Rating
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ratede selskaber. Det tyder således på, at Merton-modellen i høj grad undervurderer den faktiske 

konkursrisiko som det også blev anført tidligere. Det betyder også, at det kredit-spread vi beregner 

i Merton-modellen, alt andet lige, ikke er tilstrækkeligt højt til at kompensere for den faktiske 

konkurssandsynlighed. 

Tabel 12 - PD som funktion af rating og gældens udløbstidspunkt.
78

 

 

Når vi ser på den praktiske tilgang til fastsættelse af ratings og dermed også implicit den praktiske 

tilgang til fastlæggelse af konkurssandsynligheden, er differencen betydelig. For vores konkrete 

forsøg på at afgøre Merton-modellens praktiske anvendelighed på Ambu A/S, finder vi at modellen 

i høj grad undervurderer det forventede tab, hvilket også betyder, at vi overvurderer 

likviditetspræmien.  

Ved estimering af konkurssandsynligheden igennem ratings, medtages en række faktorer, som 

ikke indgår i Merton-modellen. Den praktiske estimering af konkurssandsynligheden sker i højere 

grad på baggrund af en helhedsvurdering hvor finansielle nøgletal, branchen samt virksomhedens 

størrelse og diversifikation, har indvirkning på estimering af konkurssandsynligheden. Merton-

modellen betragter primært økonomiske forhold og synes derfor mangelfuld. 

  

                                                      
78

 Moody's, 2013: " Annual Default Study: Corporate Default and Recovery Rates, 1920-2012", p. 25 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

Aaa 0,00% 0,02% 0,02% 0,02% 0,03%

Aa 0,02% 0,05% 0,10% 0,16% 0,24%

A 0,05% 0,13% 0,26% 0,41% 0,57%

Baa 0,12% 0,31% 0,55% 0,82% 1,12%

Ba 0,62% 1,82% 3,34% 5,02% 6,45%

B 2,50% 6,07% 9,62% 12,69% 15,39%

Caa-C 10,45% 17,76% 23,67% 28,33% 32,39%

Investment Grade 0,06% 0,17% 0,31% 0,47% 0,65%

Speculative Grade 2,94% 6,12% 9,17% 11,83% 14,09%

All Rated 1,15% 2,36% 3,48% 4,43% 5,22%

* Based on average default rates and senior unsecured bond recoveries measured on issuer-weighted basis

Gennemsnitlige akkumulerede tabsprocenter fordelt efter rating 1982 - 2012*
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Konklusion 

 

Merton-modellen forsøger ud fra relativt få parametre at estimere en konkurssandsynlighed for 

en given virksomhed. I Ambu A/S’ tilfælde bygger modellen på offentligt tilgængelige data, hvilket 

gør modellen let tilgængelig. Den grundlæggende antagelse i modellen er at betragte selskabets 

egenkapital som en call option på selskabets aktiver, og modellen tager udgangspunkt i Black-

Scholes-Merton’s teori om prisfastsættelse af europæiske optioner. Det essentielle i modellen er 

således at bestemme værdien af aktiverne ved gældens udløb. Ved brug af optionsteorien kan 

sandsynligheden for at aktivernes værdi er mindre end gældens værdi bestemmes, hvilket i 

modellen sidestilles med konkurs. Da afkastet på aktiverne antages at være normalfordelt, 

bestemmes konkurssandsynligheden ud fra normalfordelingsfunktionen. Monte Carlo simulering 

er en alternativ og mere empirisk tilgang til at bestemme konkurssandsynligheden, og den bygger 

på de samme forudsætninger som Merton-modellen. Som vist i afhandlingen vil Monte Carlo 

simuleringen konvergere mod resultatet i Merton-modellen, såfremt tidsskridtene er tilstrækkeligt 

små, og antallet af simuleringer er tilstrækkeligt højt. 

Som nævnt kan de fleste parametre i modellen estimeres ud fra offentligt tilgængeligt data. I 

Ambu A/S’ tilfælde er der tale om en børsnoteret virksomhed, hvilket gør estimeringen af 

egenkapitalens værdi relativt simpel. Den risikofrie rente kan som udgangspunkt aflæses i 

markedet, ud fra SWAP-renter eller andre markedsrenter, der kan antages at være risikofrie. 

Værdien af Ambu A/S’ gæld forudsættes, ligesom løbetiden, at være kendt. Samtidig forudsættes 

gælden at have form som en nulkuponobligation, hvilket er en forsimpling af virkeligheden. I 

praksis vil gældens værdi svinge i perioden ligesom gælden i Ambu A/S’ tilfælde har årlige 

kuponbetalinger og dermed ikke har form som en nulkuponobligation. Aktivernes værdi og 

volatilitet bestemmes med udgangspunkt i volatiliteten på egenkapitalen og Merton-modellen. Da 

Merton-modellen er en lukket formel, kan der opstilles to ligninger med to ubekendte (aktivernes 

værdi og volatilitet), som herefter løses for et estimat på de to værdier.  

En stor svaghed ved modellen er, at inputparametrene i høj grad afhænger af forventninger samt 

valgte metoder til estimering af parametrene. Resultatet af modellen kommer således til at 

afhænge af de subjektive vurderinger og holdninger som brugeren af modellen har, hvilket giver 
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flere ”sande” resultater. For at kunne afgøre modellens praktiske anvendelighed er det derfor 

vigtigt at kortlægge modellens følsomhed overfor ændrede inputparametre. 

Ved en analyse af modellens påvirkning overfor ændringer i inputparametrene finder vi, at 

modellen er særdeles følsom overfor ændringer i gældsandelen samt volatiliteten. Det er således 

Ambu A/S’ soliditet samt den forventede risiko på aktiverne, der har afgørende betydning for den 

estimerede konkurssandsynlighed. Idet modellen bygger på antagelsen om normalfordeling, er det 

logisk at det netop er disse parametre, der vil have stor indflydelse på konkurssandsynligheden. 

Hvor gældsandel bestemmer afstanden til default-barrieren ved udstedelse, er det driften i 

aktiverne sammenholdt med volatiliteten, der bestemmer afstanden til default ved udløb. En høj 

volatilitet vil give en fladere normalfordelingskurve, der medfører en større andel observationer 

under default-barrieren ved udløb. 

I Ambu A/S’ tilfælde betyder den lave gældsandel sammen med den relativt lave volatilitet at 

konkurssandsynligheden vurderes meget lav. Merton-modellen ser i høj grad på virksomhedens 

finansielle situation og tager ikke i tilstrækkelig grad højde for Ambu A/S’ business risk og 

størrelse. Sammenhængen mellem Merton-modellen og modeller anvendt i praksis (ratings) er 

derfor meget lille. Ved estimering af konkurssandsynlighed i praksis er perspektivet bredere, og 

der medtages en række faktorer, som ikke indgår i Merton-modellen. Den praktiske estimering af 

konkurssandsynligheden sker i højere grad på baggrund af en helhedsvurdering af Ambu A/S både 

hvad angår finansielle tal, branche og business risk. Den strukturelle model har i Ambu A/S’ 

tilfælde estimeret den 5-årige konkurssandsynlighed til 0,0102%. Dette afviger markant fra den 

historiske konkurssandsynlighed for Baa-ratede virksomheder på 1,12%. Det skal dog bemærkes, 

at ratingen på Ambu A/S er indikativ og bygger på Moody’s metoder og Danske Banks subjektive 

vurdering. 

På baggrund af den gennemførte analyse er det vores vurdering at Merton-modellen i praksis ikke 

fungerer til estimering af kreditrisikoen på Ambu A/S. Modellen har en lang række svagheder, 

herunder tvivlsomme antagelser og den store følsomhed overfor inputparametre. Modellen lider 

under den subjektive fastsættelse af inputparametre, ligesom den i høj grad er en forsimpling af 

virkeligheden. Merton-modellens tilgang til estimering af konkurssandsynlighed er dog interessant 
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set fra et teoretisk synspunkt, hvor egenkapitalen betragtes som en option på virksomhedens 

aktiver.  
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