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Kapitel 1 

Indledning 

Markedet for finansielle instrumenter er en konstant kilde til innovative produkter. I slutningen af 

1990’erne blev de strukturerede obligationer introduceret i Danmark. Produktet henvender sig til 

private investorer, som ønsker gennemskuelige produkter, med relativt lav risiko, men med højere 

up-site end eksempelvis en dansk statsobligationer. Strukturerede obligationer virker på overfladen 

til at udfylde denne plads og netop derfor blev efterspørgslen på strukturerede obligationer også 

stigende gennem starten af det 21 århundrede. Udbuddet toppede i 2007 og er siden finanskrisen 

gået væsentligt ned. 

Garanti Invest er en dansk udbyder af garantiobligationer og ser sig selv som en førende udvikler af 

investeringsprodukter med begrænset risiko. De markedsfører sig selv under: ”Garanti Invest - for 

en sikkerheds skyld” og en af deres etiske retningslinjer er: Enkle og forståelige produkter: 

”Investorerne skal kunne gennemskue og forstå det produkt, de køber.” 

For investoren beskrevet ovenover lyder Garanti Invest og dets produkter som den ideelle løsning. 

På Garanti Invest hjemmeside er det grundlæggende omkring deres produkter ligeledes beskrevet 

grundigt og overskueligt. Man får en tilstrækkelig fortrolighed med deres produkter og det giver 

ikke anledning til, at vurdere produkterne som risikable eller komplicerede. 

I 2011 blev der i Danmark indført en ny regel omkring risikomærkning af investeringsprodukter. På 

trods af Garanti Invests overskuelige beskrivelse af strukturerede obligationer, så har finanstilsynet 

placeret selvsamme produkt i den røde trafiklys-mærkning: 

Tre kategorier: Grøn, gul og rød
1
 

 Grøn: Risikoen for at tabe det investerede beløb må betragtes som meget lille, og 

produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue.  

 Gul: Der er risiko for, at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist, og produkttypen 

er ikke vanskelig at gennemskue.  

                                                           
1
 www.Finanstilsynet.dk 
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 Rød: Der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller produkttypen er 

vanskelig at gennemskue. 

Så det ellers betrykkende navn ”Garanti Obligationer”, er altså endt blandt andre ubehageligt 

komplicerede produkter som Swapoptioner, Optioner, futures på valuta og råvarer mv. Hvorimod 

aktier optaget til handel på et reguleret marked er placeret i den gule kategori. 

Selvom diskussionen omkring strukturerede produkters kompleksitet ikke er ny, så har denne stadig 

modsatrettede fremstilling af produktet, gjort mig nysgerrig efter at undersøge, hvor kompliceret 

produktet egentlig er. Jeg vil derfor sætte mig i rollen, som investor der ønsker at investere i en 

struktureret obligation og derfor inden et eventuelt køb, at sætte sig ind teorien bag strukturerede 

produkter og deres prisfastsættelse. På denne måde vil jeg opnå fundament for, at udtale mig om i 

hvor høj grad, Garanti Invest etiske retningslinje er retvisende og hvad der eventuelt ligger til grund 

for produktets placering i finanstilsynets røde kategori. 

1.1 Problemformulering 

Med Garanti Invest etiske retningslinje” investorerne skal kunne gennemskue og forstå det produkt, 

de køber” som inspiration, søger denne opgave at belyse, diskutere og empirisk anvende den teori 

som kræves for at gennemskue og forstå et af deres konkrete produkter, Grøn Energi 2012- 2016. 

Det gøres for at vurdere hvor retvisende deres etiske retningslinje er, samt sætte den i kontrast til 

finanstilsynets risikomærkning. 

For at belyse denne problemstilling vil jeg: 

1. Beskrive hvad en garantiobligation er 

2. Forstå hvilke risici der er forbundet med investering i en garantiobligation 

3. Forstå motiver for at investere i strukturerede obligationer 

4. Forstå de indgående faktorer obligation og option 

5. Undersøge teorien bag prisfastsættelse af strukturerede obligationer  

6. Forstå det konkrete produkt Grøn Energi 2012 - 2016. 

7. Lave en empirisk prisfastsættes af Grøn Energi 2012 - 2016  

8. Undersøge om det Grøn Energi 2012 - 2016 er solgt for dyrt? 
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9. Konkludere i hvor høj grad Garanti Invest etiske retningslinje er retvisende for det konkrete 

produkt 

1.2 Metode 

For at analysere garanti obligationen GrEnergi 2016, vil jeg søge at gennemgå og præsentere den 

bagvedliggende teori, som danner forståelse for garanti obligationer og disses prisfastsættelse.  Den 

generelle teori vil jeg bruge empirisk til at prisfastsætte og analysere den specifikke obligation. Den 

benyttede metode er således en deduktiv metode, hvor jeg benytter generelle præmisser til at udlede 

et udsagn (konklusion) om det specielle. Konklusionen er derfor en logisk slutning skabt på 

baggrund af teorien. Eventuelle fejl eller tvetydigheder i teorien vil derfor direkte komme til udtryk 

i den empiriske analyse af den strukturerede obligation. 

1.3 Disposition 

Denne opgave vil primært være opbygget i tre dele, en beskrivende, en teoretisk og en empirisk. I 

det empiriske afsnit vil jeg benytte den teoretiske baggrund til at analysere og prisfastsætte den 

konkrete garantiobligation.  

Besvarelse af problemformuleringens underemner kan opdeles i følgende kapitler: 

Besvarelse af underemne 1-4 

Kaptitel 2 - Garantiobligationer  

Kapitel 3 - Obligationselementet  

Kapitel 4 - Optioner 

Besvarelse af underemne 5 

Kapitel 4 - Optioner 

Kapitel 5 - Kontinuert prisfastsættelse af derivater 

Kapitel 6 - Monte Carlo simulation 

Besvarelse af underemne 6-9 

Kapitel 7 - Analyse af Grøn Energi 2012-2016  
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1.4 Afgrænsning 

Da jeg vil se markedet ud fra investors synsvinkel, vil udsteders omkostningernes i forbindelse med 

konstruktionen af den strukturerede obligation, som udgangspunkt ikke tages højde for eller 

modregnes. Der vil udelukkende foretages en værdiansættelse af det strukturerede produkt ud fra 

den reelle værdi af de to aktiver, obligationen og optionen. Dette er muligvis ikke en rimelig 

værdiansættelse set fra udsteders synsvinkel, men set fra investors synsvinkel er det det potentielle 

afkast af den samlede investering, som er interessant. De reelle omkostninger som Garanti Invest 

har, er derudover ikke oplyst af prospektet. 

Ved prisfastsættelsen af produktet beskæftiger jeg mig i opgaven udelukkende med prisen ved 

udstedelse. Der vil derfor ikke være fokus på, hvordan prisen efterfølgende opfører sig. Når 

produktet skal prises, gøres det efter Black and Scholes verdenen. Der findes andre 

optionsmodeller, men disse vil ikke blive anvendt. Produktet prisfastsættes ved hjælp af Monte 

Carlo simulation, uden at der i opgaven tages stilling til, om dette er den mest efficiente metode at 

benytte på modellen. 

1.5 Resume 

I denne opgave bliver den strukturerede obligation Grøn Energi 2012 - 2016 analyseret. I de første 

fire kapitler at skabes en generel forståelse for strukturerede obligationer og de indgående 

elementer, obligationen og optionen. I de følgende to kapitler belyses og diskuteres kontinuert 

prisfastsættelse af derivater og Monte Carlo simulation, som er den grundlæggende teori, der 

anvendes til at prisfastsætte optionselementet. Slutteligt i kapitel 7 analyseres Grøn Energi 2012-

2016, hvor prisen estimeres til værende lavere end den af Garanti Invest oplyste værdi. Dog gør 

fejlkilderne, behandlet i diskussionen, og konfidensintervallet for prisfastsættelsen af produktet, det 

ikke muligt at konkludere om produktets værdi er for dyr. Det konkluderes at Grøn Energi 2012-

2016 er et kompliceret og svært gennemskueligt produkt for en almindelig investor, hvorfor 

finanstilsynets røde risikoafmærkning er forståelig, samt at Garanti Invest etiske retningslinje kun i 

ringe grad er retvisende. 
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Kapitel 2 

Garanti obligationer 

I dette kapitel vil jeg generelt beskrive, hvad en garanti obligation er, forstå hvilke motiver private 

investorer har for at investere i disse, samt diskutere hvilke risici, der er forbundet med 

investeringen. 

2.1 Definition og karakteristika 

En garanti obligation er et finansielt instrument, der også kaldes for en struktureret obligation. En 

struktureret obligation består af en nulkuponobligation eller kuponbetalende obligation, samt en 

option skrevet på et eller flere underliggende aktiver. Både obligationen og optionen har samme 

løbetid som den strukturerede obligation. 

 

Figur (2.1.1) Kilde - Garanti Invest 

Optionen kan være skrevet på mange forskellige underliggende aktiver, det er kun fantasien der 

sætter grænser. Det er således ikke kun handlede aktiver, som aktier, råvarer mv., der findes også 

obligationer på naturfænomener, såkaldte Act-Of-Good Bonds. 

Den største del af investeringsbeløbet sker til finansiering af obligationen, mens en mindre del går 

til køb af optionen. Summen af disse to omkostninger udgør fair prisen for den strukturerede 

obligation, mens differensen til udstedelseskursen er produktets omkostninger.  

Nedenstående figur viser opdelingen af den strukturerede obligation: 
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Figur (2.1.2) Kilde: Garanti Invest 

Som det ses ag ovenstående figur, så er betalingen af den strukturerede obligation opdelt i tre. 

Omkostningerne dækker over formidlers og obligationsudsteders omkostninger ved 

produktudstedelsen. Størstedelen af omkostningerne er svære for investoren at fastsætte nøjagtig. 

Investorerne kan derfor anse omkostningerne som produktets overpris, da der vil være 

transaktionsomkostninger forbundet med et individuelt køb af de indgående komponenter.  

Nedenstående figur viser payoff strukturen for den strukturerede obligation: 

 

Figur (2.1.3) Kilde: Garanti Invest 
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Payoff strukturen for den strukturerede obligationer er således en kombination af hovedstolen på 

nulkuponobligationen, samt et eventuelt afkast på det underliggende aktiv. Som det ses ud fra 

grafen, vil den strukturerede obligation have en akties fordel i et bull marked, men ikke dens 

ulempe i et bear marked. 

Det er vigtigt at understrege, at den private investor ikke selvstændigt køber den ”fiktive” obligation 

eller de tilhørende optioner, som indgår i den strukturerede obligation, men udelukkende køber et 

komplet produkt. Investoren kan ikke splitte det strukturerede produkt for at sælge obligationen 

eller optionen for sig, men kan udelukkende sælge det samlede produkt. Konstruktionen gør at 

udstederen i realiteten ikke er tvunget til at købe optionen, men kan vælge at påtage sig den fulde 

risiko. I realiteten vil udsteder oftest købe optionen, til at afdække risikoen for at skulle betale 

investorerne et afkast på det strukturerede produkt. Udstederen har mulighed for at få en fortjeneste 

på produktet, hvis udstedelseskursen fratrukket stiftelsesomkostninger og obligationskursen er 

højere end det beløb, som udstederen skal bruge til at købe de optioner, som giver 100 % afdækning 

af risikoen. 

Deltagelsesgrad 

Deltagelsesgraden angives i procent og dikterer hvor stor en del af et eventuelt afkast på optionen, 

som investoren får ved udløb. Er deltagelsesgraden 100 % vil det betyde, at afkastet på det 

strukturerede produkt svarer til afkaste på det underliggende aktiv med forholdet 1:1. Er 

deltagelsesgraden derimod 150 % vil forholdet være 1,5:1. Deltagelsesgraden svarer til 

hældningskoefficienten på den funktion, der beskriver afkastprofilen for det strukturerede produkt. 

Hvis deltagelsesgraden er 85 % og det underliggende aktiv ved udløb er steget med 55 %, vil 

investoren modtage tillæg til hovedstolen på 85 % af 55 % = 47 % i afkastet af hovedstolen. Det er 

væsentligt at holde sig for øje, at der er tale om 47 % af afkastet på den strukturerede obligations 

nominelle værdi og ikke 47 % af afkastet på udstedelseskursen. Hvis udstedelseskursen var 110 og 

hovedstolen 100, vil investors samlede afkast på sin initiale investering være 
   

   
 -1= 33,6 %. 

Værdien af en struktureret obligation ved udløb kan beskrives ved følgende formel: 

Value(T)struktur= H +   * V(T)option   (2.1.1) 

Hvor Value(T)struktur angiver værdien af den strukturerede obligation, H angiver hovedstolsgarantien 

og V(T)option angiver værdien af optionen. Parameteren   er deltagelsesgraden.  
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For at finde den eksakte værdi, som er tilovers til investoren til at investere i optionen, skal der 

fratrækkes de omkostninger, der er forbundet med udstedelsen af den strukturerede obligation. 

Prisen på tidspunkt 0, for den strukturerede obligation, der udløber på tidspunkt T, kan skrives: 

P(0)struktur =           * V(T)option +   (2.1.2) 

Hvor, r, er den risikofrie rente, V(T)option angiver værdien af optionen hos modparten, og   er de 

samlede omkostninger forbundet med udstedelsen. Ved at isolere   i formel (2.1.2) får man 

følgende formel for deltagelsesgraden. 

    = 
                       

          
   (2.1.3) 

Deltagelsesgraden afhænger derfor af prisen på nulkuponobligationen og optionen.  

2.2 Risici forbundet med investeringen 

Der er flere risici forbundet med investering i en struktureret obligation. Jeg vil her gennemgå de 

væsentligste. 

Afkastrisiko / markedsrisiko: Selvom man formodentligt forventer, at de underliggende aktiver vil 

udvikle sig positivt, så er der naturligvis en sandsynlighed for, at det ikke sker. Hvis underliggende 

aktiv ikke udvikler sig positivt i produktets løbetid, så får man intet afkast på sin investering, men 

kun hovedstolen tilbage. Hovedstolsgarantien gælder kun på tidspunktet for indfrielsen af den 

strukturerede obligation. Kursen vil i perioden frem til indfrielsestidspunktet blive påvirket af, 

ændringer i såvel rente- som volatilitet- niveauer. For at sikre det fulde afkastpotentiale, bør ens 

investeringshorisont være lig med den strukturerede obligations løbetid.  

Kreditrisiko: Kreditrisiko er risikoen for at udsteder af obligationen ikke kan leve op til sine 

forpligtigelser. Denne risiko vil altid være til stede, når man investerer i obligationer. Hvis udsteder 

ikke kan leve op til sine forpligtigelse, risikerer man at miste de betalinger, som man var berettiget 

til. Hvor stor kreditrisikoen for et konkret produkt er, afhænger selvfølgelig af 

obligationsudstederens kreditværdighed. Der findes et universelt mål for udsteders kreditværdighed 

og denne tildeles af et såkaldt rating - bureau
2
, her kan man sammenligne forskellige udsteders 

kreditværdighed. Det er udsteder, som stiller garanti for hovedstolen. Det er ligeledes udsteder, der 

                                                           
2
 De tre største rating bureauer er Moody’s, Standard & Poors og Fitch Rating. 
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er forpligtet til at betale investorerne et potentielt ekstra afkast, hvis de underliggende aktiver har 

udviklet sig positivt ved udløb. Det er derfor klart, at udsteder skal være i stand til at honorere disse 

forpligtelser. Investoren skal vurdere, om der er risiko for, at udsteder kan gå konkurs, i 

betalingsstandsning eller lignende før produktets udløb. I den sammenhæng kigger man på 

kreditværdigheden af udstederen. 

Overkursrisiko: Garantiobligationer udstedes ofte til overkurs, altså til en obligationskurs over 100. 

Hvis de underliggende aktiver udvikler sig negativt, vil den strukturerede obligation blive indfriet til 

kurs 100. Overkursen vil defor være tabt.  

Alternativafkast: Når man taler om alternativ forrentning, sammenlignes der med det afkast investor 

ville have opnået, ved at placere sine penge i statsobligationer eller kontant på en konto. Når der 

investeres i strukturerede obligationer, så ofrer man den forrentning, der kunne opnås ved alternativ 

investering. Indfries produktet til kurs 100, har man ikke opnået et afkast på sin investering og har 

derfor tabt det alternative afkast. 

Likviditetsrisiko: Hvorvidt der kan handles med strukturerede obligationerne i perioden frem til 

indfrielsesdagen, afhænger af den aktuelle udbuds- og efterspørgselssituation. Markedet kan være 

præget af lav likviditet. Det gælder især i perioder med generel markeds uro, hvilket kan have en 

negativ indflydelse på prisfastsættelsen. Der er i perioden frem til indfrielsesdagen ingen sikkerhed 

for, at priserne for et produkt stillet på NASDAQ OMX København A/S modsvarer en teoretisk 

beregnet værdi (indre værdi) på den strukturerede obligation. Obligationerne egner sig derfor bedst 

for investorer med en investeringshorisont, der minimum svarer til obligationernes løbetid. 

Quantoeffekt: Dette vil blive yderligere beskrevet i afsnit 7.6. 

2.3 Motiver for investering i garantiobligationer 

Der er flere karakteristika ved denne type investering, som er attraktive for en investor. En af de 

motiverende faktorer, er kombinationen af hovedstolsbeskyttelse og muligheden for at investere i 

bevægelsen i risikofyldte aktiver. Ved denne type investering begrænses et eventuelt tab til 

alternativafkastet. Omvendt har investoren stadig upsiten af optionen, når den ender med at være 

fordelagtig. For at få en tilsvarende upsite ved handel direkte i det underliggende aktiv, skulle 

investoren samtidig påtage sig den fulde downsite risiko. Det vil sige, at man har risikoen for at tabe 
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hele sin investering i det underliggende aktiv. Gennem de strukturerede obligationer kan man også 

opnå eksponering til produkter, f.eks eksotiske optioner (afsnit 4.3), som man ellers ikke havde 

mulighed for at investere i, hvilket kan bidrage til diversifikation af ens portefølje. 

 

Kapitel 3 

Obligationselementet 

I dette kapitel vil jeg kort komme nærmere ind på, hvad en obligation er og hvordan den 

prisfastsættes. Derudover vil jeg analysere forskellige metoder til rentebestemmelse og til sidst tage 

en diskussion af den risikofrie rente. 

3.1 Prisfastsættelse af Obligationen: 

 

En obligation er et værdipapir, som købes for penge, der via en bank eller kreditforening lånes ud til 

andre. En obligationer giver en fast rente og har fast udløbsdato (Politikens Nudansk Ordbog). 

Som beskrevet i kapitel 2 består en struktureret obligation af to elementer, en obligation og option. 

Obligationen kan være en nulkuponobligation eller en obligation med kuponrente. 

Nulkuponobligation er en obligation, der ikke betaler kuponrenter, men som blot tilbagebetaler 

hovedstolen ved udløb. Kupon betalende obligationer sikrer investoren et løbende afkast, men 

fjerner samtidig noget upsite potentiale, eftersom rådighedsbeløbet til optionen mindskes. 

Reduceringen af rådighedsbeløbet skyldes, at en obligation med kupon betaling er dyrere end en 

obligation uden kupon betaling. 

Hvis man antager en verden uden skat, så skal der ikke sondres mellem renter og afdrag, hvilket gør 

alle obligationer til betalingsrækker yt,…ytN svarende til at betalinger falder på tidspunkerne t1,…,tN 

Den teoretiske pris PV
*
 (present value) fås ud fra formlen: 

PV
*
=  

   

       
 
     =          

     (3.1.1) 
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Hvor PV er nutidsværdien i dag,  tj er den samlede betaling på tidspunkt tj, og N er antallet af 

betalinger.  

Der findes to forskellige måder at udtrykke hvad prisen for penge er på tidspunkt tj, og de er 

nulkuponrenten, ntj og diskonteringsfaktoren, dtj, hørende til tidspunkt tj. Diskonteringsfaktoren er 

den faktor, man skal gange et fremtidigt beløb med for at få nutidsværdien. Sammenhængen mellem 

diskonteringsfaktoren og nulkuponrenten er givet ved: 

dtj= 
 

         
   ntj = dtj

-1/tj
-1   

 

    
   – 1 (3.1.2) 

En nulkuponobligation har to betalinger, en negativ udbetaling x0 på tidspunkt 0 og en positiv 

indbetaling xt på tidspunkt t.  Hvis nulkuponobligationen har t-periode, vil kursen for denne 

obligation være givet ved: 

  kt = 
   

  
     (3.1.3) 

Kursen er altså prisen i dag pr. kr. leveret på tidspunkt t. Sagt på en anden måde, er kursen 

nutidsværdien i dag på 1 kr. leveret på tidspunkt t. Som bemærkning skal siges, at der findes to 

måder at notere obligationens kurs. En uden benævnelse, det vil være et tal omkring 1, eller som 

point, der vil være et tal omkring 100, da kursen i point blot fås ved at gange kursen uden 

benævnelse med 100. Der vil naturligvis gælde, at forskellige tider vil give forskellige priser. De 

forskellige priser over tid, vil skabe en sammenhæng/struktur, denne kaldes for rentestrukturen.   

Hvis man kender priserne på en nulkuponobligation, eller de tilsvarende nulkuponrenter og 

diskonteringsfaktorer, kan man bestemme prisen på alle betalingsrækker. Dette kan man, fordi 

markedet er arbitrage frit, altså loven om en pris og fordi det er muligt at opsplitte 

kuponobligationer i en sum af nulkuponobligationer. I forlængelse af dette, vil jeg i næste afsnit se 

på hvordan rentestrukturen kan bestemmes.  

3.2 Rentebestemmelse 

Udgangspunktet for alle følgende metoder til at estimere nulkuponrentestrukturen, er brugen af 

observerede obligationspriser til estimering af den tilhørende rentestruktur. Da nutidsværdien af 

obligationen jo er dens betalinger tilbagediskonteret med rentestrukturen, regner man således 
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baglæns for at bestemme den rentestruktur, der giver de nutidsværdier, som bedst stemmer overens 

med de observerede obligationspriser.  

 

Denne fremgangsmåde indeholder nogle elementer, som man skal overveje og være opmærksom 

på. De observerede obligationspriser skal være nutidsværdien af de fremtidige betalinger. Dette er 

ikke nødvendigvis tilfældet, da der findes konverterbare obligation. De kan konverteres førtidigt og 

derfor blive tilbagebetalt før udløb. Opgaven vil ikke detaljeret beskrive, hvordan konverterbare 

obligationer fungerer, eller hvordan de bliver prisfastsat. Det kan kort siges, at en konverterbar 

obligation kan betragtes som en inkonverterbar obligation samt en option på at eksercise før tid og 

kan derfor prises ved hjælp af binomialmodellen. Prisen er da summen af optionspræmien og prisen 

på den inkonverterbare oblligation. Et andet væsentligt element er, at obligationernes markedspris 

er korrekt. Hvis der optræder arbitrage på markedet, vil nogle af modellerne kunne opdage det, 

mens andre ikke kan, men mere om dette under de enkelte metoder. 

 

Bootstrapping 

Ved denne metode trækker man sig frem, ved at tage fat i hælekappen og successivt arbejder sig 

frem. 

Fra forrige afsnit ved vi at prisen Pi på obligationen nr. i med betalingerne yit, t = t1,…,tN er givet 

ved nedenstående formel: 

  Pi =        Yitdt   (3.2.1) 

I det mest enkle tilfælde, men en smule kunstigt, har man præcist en obligation med løbetid 

svarende til hvert af de betragtede tidspunkter. I dette tilfælde kan man bestemme 

diskonteringsfaktorerne successivt, altså en efter en startende med den korteste løbetid.  

Nedenunder vil jeg lave et eksempel på bootstrapping af et mere generelt tilfælde. Hvis man har M 

forskellige obligationer med N forskellige terminstidspunkter og lader Pi være prisen for 

obligationen i med betalingerne Yit, t=t1,…,tN da skal dt1,…,dtN opfylde nedenstående matrix:  

 

  
  
 
  

  =  

    
    
 

    

    
  
 

    

  
 
 

    
    
 

    

   

   
   
 

   

    (3.2.2) 

Dette kan også forkortes som: 
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  P=Yd    (3.2.3) 

 

Jeg vil nu demonstrere, hvordan man kan benytte bootstraping til at finde diskonteringsfaktorerne 

og dermed nulkuponrenterne i det tilfælde, hvor antallet af obligationer svarer til antallet af 

terminstidspunkter M=N. 

Hvis man betragter et obligationsmarked med fire forskellige obligationer, som alle har helårlige 

terminer og hovedstol på 100 og nedenstående tabel viser obligationernes kendetegn: 

  Betalinger    

Obl. PRIS y1 y2 y3 y4 

A 98,2 4 104 0 0 

B 99,1 54 52 0 0 

C 108,8 8 8 8 108 

D 105,7 33 31 29 27 
Tabel (3.2.1) Kilde: Egen tilvirkning 

Da vil den inverse matrice af obligationernes betalingsmatrice Y se således ud: 

-0,00962 0,019231 0 0 

0,009985 -0,00074 0 0 

0,000315 -0,02129 -0,00926 0,037037 

-5,1E-05 0,000207 0,009945 -0,002743 
Tabel (3.2.2) Kilde: Egen tilvirkning 

 

I Excel fås den inverse matrice ved at bruge formlen =mininverse(af betalingsmatricen Y). 

Diskonteringsfaktorerne fås dermed ved at isolere d i formel (3.2.3)  

d=Y
-1

P   (3.2.4) 

I excel gøres dette ved at benytte formlen =MMULT(Y
-1

;P) og nt fås dermed ved at benytte formel 

(3.2.2) 

Nedenstående tabel viser hvad diskonteringsfaktorerne og nulkuponrenterne bliver for dette fiktive 

obligationsmarked, ved at benytte bootstrapping: 

t d nt 

1 0,961538 4,00% 
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2 0,907249 4,99% 

3 0,828967 6,45% 

4 0,807574 5,49% 
Tabel (3.2.3) Kilde: Egen tilvirkning 

Boostrapping er ikke særlig anvendt i praksis, da metoden kræver et antal tilstrækkeligt forskellige 

obligationer, der er lig med antallet af betalingstidspunkter. Dette er ikke særlig operationelt i 

virkeligheden. En anden væsentlig ulempe ved bootstrapping er, at den ikke nødvendigvis sikrer en 

økonomisk set fornuftig rentestruktur, se figur (3.2.1). Metoden er relativ følsom overfor små 

ændringer i de anvendte kurser, eksempelvis overfor bud eller udbudskurser. I stedet anvendes 

typisk metoder, hvor rentestrukturen beskrives ved et polynomium og de tilhørende parametre 

bestemmes så der opnås mindst mulig samlet prisfejl. 

Pylomium-metoden 

For at undgå nogle af de problemer som er ved bootstrapping, så kan man i stedet benytte 

Polynomium metoden. 

Ved Polynomium metoden antages, at nulkuponrentestrukturen følger et polynomium og derfor at nt 

på tidspunkt t er givet ved et b’te grads polynomium: 

  nt=a0+a1t+a2t
2
+…+abt

b 
  (3.2.5) 

Dermed vil den teoretiske pris for obligation, i, med betalinger Yit på tidspunkt t=t1,…,tN  være givet 

ved nedenstående formel som egentlig blot er formel (3.2.1) skrevet lidt om: 

  P
teo

=  
   

       
  
                                                     (3.2.6) 

Hvis prisen på denne obligation imidlertid er observeret til en anden, Pi, vil der være en difference 

mellem den teoretiske pris og den observerede pris. Dette kaldes for prisfejlen/fejlleddet og 

beregnes som Pi - P
teo

. Det gælder således om at estimere parametrene a0,…,ab, således at den 

samlede prisfejl for alle M obligationer er mindst mulig. Dette gøres ved at løse følgende: 

                             
         (3.2.7) 

P bestemmer i hvor høj grad, man skal undgå enkelte store afvigelse, eller en række små afvigelser. 

Jo højere p er, jo mere vægt lægges der på at undgå enkelte store afvigelser.  
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Hvis man på obligationsmarkedet beskrevet i ovenstående Tabel (3.2.1), benytter polynomium 

metoden vil resultatet se således ud. 

Man starter ud med at antage et bestemt polynomium, som man forventer at rentestrukturen følger. I 

dette eksempel antager jeg at rentestrukturen følger et andengradspolynomium: 

nt=a0+a1t+a2t
2
 

Derefter opstiller man et tilfældigt gæt/startpunkt på hvad faktorerne i polynomiet er.  

Faktor gæt 

a_0 0,1 

a_1 0,1 

a_2 0,01 
Tabel (3.2.4) Kilde: Egen tilvirkning 

 

Dermed vil udgangspunktet være at rentestrukturen er beskrevet ved polynomiet: 

nt = 0,1+0,1*t+0,01t
2 

På baggrund af denne tilfældige rentestruktur, fremstiller man en række udregninger som beregner 

den teoretiske pris, formel (3.2.6), nt, formel (3.2.5), dt formel (3.1.2), den enkelte obligations 

prisfejl (Pi - P
teo

), og minimering af den samlede prisfejl formel (3.2.7) 

 Obl. A B C D 

 PRIS 98,2 99,1 108,8 105,7 

tidspunkt 1 4 54 8 33 

 2 104 52 8 31 

 3 0 0 8 29 

 4 0 0 108 27 

 Teoretisk pris 97,9522 99,063242 108,6678 106,121 
Tabel (3.2.5) Kilde: Egen tilvirkning 

Nt dt 

0,038191 0,963214 

0,051292 0,904801 

0,057125 0,846488 

0,05569 0,805109 
Tabel (3.2.6) Kilde: Egen tilvirkning 

Min = 0,257482 
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faktorer løsning 

a_0 0,017821 

a_1 0,024004 

a_2 -0,00363 
Tabel (3.2.7) Kilde: Egen tilvirkning 

 

Figur (3.2.1) Kilde: Egen tilvirkning 

Som det ses på figur (3.2.1), så er polynomium metodens fordel, at man får en rimelig glat 

nulkuponrentestruktur. Derudover kan den også anvendes i det mere generelle tilfælde, hvor der 

haves flere betalingstidspunkter end obligationer. Problemet med metoden er, at den enten går mod 

plus eller minus uendelig, når t går mod uendelig. Eventuelle arbitragemuligheder bliver heller ikke 

identificeret og metoden dikterer, at renten er givet som en bestemt funktion af tiden.  

Nelson Siegel 

I stedet for at antage at nulkuponrentestrukturen følger (3.2.5), så antager Nelson Siegel at den 

følger følgende funktion: 

 nt =  0 +  1* 
     

 
 +  2 * e

-T
 , hvor T = 

 

  
 og  3    (3.2.8) 
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Er som navnet antyder en udvidelse af Nelson Siegel (3.2.8). Så i stedet for at nt er beskrevet ved 

fire parametre, så er den bestemt ved fem parametre: 

nt =  0+  1* e
-T

+  2*T* e
-T

+  3* 
     

 
     

 

 
     , hvor T=

 

  
        (3.2.9) 

Til forskel fra Polynomium metoden, så konvergerer begge Nelson Siegel metoder mod en vandret 

asymptote. Det vi sige, at de går mod et bestemt renteniveau, der vil være den lange rente. Det er en 

klar fordel for disse metoder. Det kan dog være ganske problematisk at estimere nogle af de 

indgående parametre. 

3.3  Den risikofrie rente 

Som beskrevet i afsnit 3.2, så skal man til prisfastsættelse af nulkuponobligationer og optioner, som 

gennemgås i kapitel 4, benytte den risikofrie rente. Den risikofrie rente eksisterer kun i teorien, det 

er derfor ikke entydigt hvilket niveau, man skal vælge som sin approksimation. 

Da kreditrisikoen for statsobligationer er tæt på nul, ville det være oplagt, at benytte dem til at 

beregne nulkuponrenten. Statsobligationer har dog ofte en markant lavere kuponbetaling end andre 

obligationer, der ligeledes har en næsten tilsvarende lav kreditrisiko. Forklaringen på dette kan 

findes i den til tider høje efterspørgsel på statsobligationer. Efterspørgslen driver dermed prisen op, 

hvilket medfører at den effektive rente falder. Den store efterspørgsel på statsobligationer skyldes, 

at de er relativt likvide.  

Man kan derfor argumentere for, at nulkuponrentestrukturen beregnet på baggrund af 

statsobligationer er lavere end den ”sande” risikofrie rente, grundet den beskrevne dynamik i 

markedet. 

En anden mulighed er, at estimere den risikofrie rente på baggrund af swaprenter. En fordel er, at 

swaprenter ikke påvirkes af de forhold, som er beskrevet ovenfor. I stedet forventes det dog, at de 

indeholder et element af kreditrisiko. En swap består af en variabel rente, som swappes (byttes) til 

en fast rente. Den variable rente i swappet er fastsat efter en pengemarkedsrente (for eksempel 

Libor), der angiver hvilken rente, en bank med et bestemt kreditrating, eks. AA/A, skal betale for at 

låne penge i en bank med tilsvarende kreditrating. Pengemakedsrenten bliver derfor sat inklusiv en 

risikopræmie, således at banken, som låner pengene, bliver kompenseret for risikoen for at banken, 

der låner pengene går konkurs. Den faste rente, også kaldet swaprenten, er den rente, som får 
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værdien af swapkontrakten til at være lig nul ved indgåelsen af kontrakten. Elementet af kreditrisiko 

vil derfor også have indflydelse på swaprenten og få denne til at stige.  

Man kan altså umiddelbart argumentere for, at den bedste approksimation af den risikofrie rente 

sandsynligvis ligger et sted imellem renteniveauet på statsobligationer og swaprenter.  

Feldhütter & Lando analyserer i artiklen, Decomposing Swap Spreads fra 2008, i hvor høj grad 

kreditrisikoen kan forklare forskellen mellem renten på statsobligationer og swaprenter. De kommer 

frem til, at forskellen ikke så meget kan forklares på grund af kreditrisikoen, men i højere grad 

skyldes det convenience yield, der er forbundet med at investere i statsobligationer. Hvis forskellen 

ikke i skal forklares i kreditrisikoen, men mere på grund af convenience yield, så er swaprenten 

sandsynligvis tætte på den ”sande” risikofrie rente end statsobligationer. 

 

Kapitel 4 

Optioner 

I dette kapitel beskrives optioner. Først beskrives en optioner som produkt, dernæst gennemgås de 

variable som påvirker prisfastsættelsen af optioner. Derefter gennemgås Black and Scholes som 

metode til prisfastsættelse af optioner. Da det oftest er eksotiske optioner, som knytter sig til de 

fleste strukturerede produkter gennemgås enkelte relevante eksotiske optioner ligeledes. 

4.1 Definition og karakteristika 

En option er en kontrakt mellem to parter, hvor køberen af optionen har ret, men ikke pligt, til på et 

givent fremtidigt tidspunkt, at udnytte optionen ved enten at købe eller sælge en given mængde af et 

underliggende til en på forhånd aftalt pris. Sælgeren af optionen forpligter sig til at opfylde 

køberens ret, såfremt køberen bestemmer sig for at gøre brug af denne (Hull, Seventh Edition) 

Optionspræmien er den pris, som optionen handles til. Strikekursen eller exercisekursen er den pris, 

som køberen har ret til at handle det underliggende aktiv til. Det er derfor klart, at værdien af 

optionen i løbet af dens levetid, vil ændre sig i takt med at spotkursen på det underliggende aktiv 

ændrer sig.  
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De to grundlæggende typer optioner: 

 Calloptioner, giver køberen ret, men ikke pligt til at købe det underliggende aktiv. 

 Putoptioner, giver køberen ret, men ikke pligt, til at sælge det underliggende aktiv. 

Alt efter hvilken værdi det underliggende aktiv har, så har man tre begreber for optionens tilstand: 

1. In the money (ITM). For en call option gælder det, at strikekursen, K, er lavere end 

spotprisen, ST, og for en put option gælder det at strikekursen, K, er højere end spotprisen, 

ST.  

2. At the money (ATM). For både en call option og put option gælder det at strikekursen, K, er 

lig med spotprisen, ST. 

3. Out of the money (OTM). For en call option gælder det at strikekursen, K, er højere end 

spotprisen, ST, og for en put option gælder det at strikekursen, K, er lavere end spotprisen. 

Dermed gælder det at optionernes indre værdi kan beregnes som: 

Valuecall = MAX          (4.1.1) 

Valueput = MAX          (4.1.2) 

Hvor K er strikekursen og ST er kursen på underliggende aktiv ved udløb af optionen.  

4.2 Black – Scholes - Merton modellen 

Black and Scholes er en værdiansættelsesmodel til europæiske optioner og blev defineret af Fischer 

Black, Myron Scholes og Robert Merton i 1973.  

Antagelser  

Modellen antager følgende: 

 I Black and Sholes antages det at underliggende aktiv at følge processen: 

 dS =   * S * dt +   * S *  dz formel (5.2.9), hvor driften, dividender, risikofrie rente, samt 

volatiliteten er kendt og konstant over tid. 

 Der er ingen skatter eller transaktionsomkostninger. 

 Aktivprisen er lognormalfordelte. 

 Markedet er arbitragefrit 
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 Det er muligt at shorte omkostningsfrit og låne til den risikofrie rente 

I virkeligheden er en del af disse antagelser ikke opfyldt eller i bedste fald tvivlsomme. Der findes 

givet vist ikke et marked uden transaktionsomkostninger eller skatter. Netop antagelsen om ingen 

transaktionsomkostninger eller skatter er særlig problematisk, da det kan være meget forskelligt fra 

investor til investor, hvad skatte- og transaktions- omkostningerne er. Transaktionsomkostningernes 

andel afhænger oftest af størrelsen på det samlede handelsbeløb, hvorfor institutionelle investorer 

ofte har fordel af at kunne handle større poster end mindre private investorer. Institutionelle 

investorer kan også i højere grad tilpasse sine investeringsstrategier til, at tage højde for gældende 

skatteregler på forskellige markeder, da de har en større kontaktflade til forskellige markeder. 

Forudsætningen om konstant risikofri rente er også problematisk, da lånemarkederne også er 

volatile og vil få renterne til at fluktuere over tid. Rentekurven vil normalt være stigende med 

løbetiden, da investorerne ifølge likviditetspræference teorien
3
 vil forlange en højere risikopræmie 

for investeringer med lang løbetid end for investeringer med kort løbetid. Dog har optioner typisk 

en relativ kort løbetid på op til 6 måneder, hvor rentekurven for de korte renter ofte er 

tilnærmelsesvis flad, derfor er denne antagelse tilnærmelsesvis opfyldt.   

Antagelsen om konstant volatilitet, samt hvorvidt afkastene er lognormalfordelte vil blive diskuteret 

i afsnit 7.6. Antagelsen om processen som det underliggende aktiv følger, vil blive gennemgået i 

kapitel 5. 

Beregning af optionspræmien 

Black- scholes modellen for beregning af europæiske optioner angives som: 

c = S0 * N(d1) – K *      *N(d2)  (4.2.1) 

p = K *      *N(-d2) - S0 * N(-d1)  (4.2.2) 

hvor 

  d1= 
   

  

 
       

  

 
   

    
 

  d2= d1 -      

                                                           
3
 Udgangspunktet for denne teori er kort beskrevet, at låntagere og investorer har forskellige præferencer for en 

obligations løbetid. Hovedargumentet er, at låntagere foretrækker at låne over så lang tid som mulig og långiver så kort 

tid som mulig. For långiver er argumentet, at jo længere løbetid, jo større usikkerhed og dermed højere risikopræmie. 
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hvor c er calloptions præmien og p er put optionspræmien.  

4.3 Typer af optioner 

Plain Vanilla optioner 

Plain Vanilla optioner er den enkleste option, hvor optionen er på et underliggende aktiv og som 

enten kun kan udnyttes på udløbstidspunktet eller løbende gennem optionens løbetid. Europæiske 

optioner kan kun udnyttes ved udløb. Amerikanske er kendetegnet ved, at de kan udnyttes på et 

hvilket som helst tidspunkt i optionens løbetid.  

Eksotiske optioner 

Eksotiske optioner er en samlet betegnelse for stort set alle optioner, som har flere indbyggede 

afkastbestemmende parametre og dermed er mere komplekse end Plain Vanilla optioner (James 

2003). Der er forskellige årsager til, at der udstedes eksotiske optioner, en af de væsentlig grunde er 

ønsket om skræddersyede optioner, der skal opfylde specifikke behov. I tilfældet med strukturerede 

obligationer, er det netop ønsket om en skræddersyet option, der kan afdække risikoen overfor en 

portefølje af aktiver og ønsket om en lavere optionspræmie. Næsten alle eksotiske optioner har en 

lavere præmie end en tilsvarende plain vanilla option. Det har de fordi, at der er en indbygget 

volatilitets dæmpende egenskab. Da netop volatiliteten på de underliggende aktiver har stor 

indflydelse på prisen af optionspræmien, er præmien på eksotiske optioner lavere. 

Eksotiske optioner handles oftest på OTC-markedet, hvilket medfører at handel med dem direkte i 

markedet ikke er muligt for private investorer og andre mindre investorer. Hvis man som privat 

investor ønsker, at handle eksotiske optioner er man derfor nødsaget til, at købe dem indirekte ved 

at købe produkter som en struktureret obligation. Dette øger handelsomkostningerne da den tredje 

part, som man køber produktet af, skal have betaling for konstruktion og videresalg.  

Asiatiske optioner 

Asiatiske optioner minder lidt om almindelige europæiske optioner, idet de oftest først kan udnyttes 

på udløbstidspunktet. Forskellen er hvordan værdien bliver beregnet. Asiatiske optioner er 

kendetegnet ved, at afkastet beregnes fra det aritmetiske gennemsnit af spotkursen på det 

underliggende aktiv. Gennemsnittet tages af et antal forudbestemte observationsdage i løbet af 
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optionens løbetid. Asiatiske optioners afkast er således stiafhængige, og afkastet kan være både 

lavere og højere end afkastet på en tilsvarende europæisk option, alt efter kursen forløb.  

Placeringen af observationsdagene kan variere fra option til option. En måde at konstruerer 

placeringen af observationsdagene, kaldes for en asian tail. Denne option har placeret 

observationsdagene mod slutningen af optionens levetid, og skaber derfor en slags hale af 

observationsdage.  

Average rate og average strike er to grundlæggende typer asiatiske optioner (James 2003). Average 

rate er kendetegnet ved, at strike kursen er aftalt på forhånd og ved udløb bestemmes den gældende 

kurs på baggrund af gennemsnittet af observationsdagenes kurser. Værdien af disse optioner kan 

beregnes som: 

Call = MAX              (4.3.1) 

Put = MAX              (4.3.2) 

Hvor Savg er den gældende reference kurs beregnet på baggrund af observationsdagene og K er 

strikekursen.  

Average strike er kendetegnet ved, at det er strikekursen, som bliver bestemt på baggrund af 

observationsdagene. Den gældende kurs bliver fastsat som spotkursen på det underliggende aktiv 

ved udløb: 

Call = MAX               (4.3.3)  

Put = MAX               (4.3.4) 

Hvor ST er den gældende reference kurs, og Savg er strikekursen. 

Den asiatiske option har en lavere volatilitet end en tilsvarende europæisk, da gennemsnittet af de 

forudbestemte observationsdage er med til at udjævne udsving. Eventuelle kraftige udsving får 

begrænset effekt ved, at de kun indgår med en vægt, eks. 
 

  
 del hvis der er 10 observationsdage. 

Såfremt en af de 10 observationsdage har et højt niveau og en anden af de 10 dage har et lavt 

niveau, vil de modsatrettede udsving udvande hinanden og sænke volatiliteten. Brugen af 

gennemsnitskurs har også den effekt, at optionsværdien bliver stiafhængig. Dette betyder at slut 

værdien er afhængig af hvilken ”historie” kursen har haft. Har underliggende aktiv haft en stigende 
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tendens i sidste del af optionens levetid, vil en asiatisk option med observationsdage jævnt fordelt 

på løbetiden, have en lavere værdi end slut spotkursen, som ville være gældende for en europæisk 

option. Dette vil alt andet lige betyde, at den asiatiske option er billigere end en tilsvarende 

europæisk option, da risiko/chance for markante udsving er lavere.  

Quantooptioner 

En option der handles i en valuta, der er forskellig fra den valuta, som det underliggende aktiv er 

noteret i, kaldes for en quantooption (James, 2003). Optionen har en indbygget forwardkontrakt på 

de to valutakurser, og mindsker dermed en investors risikoeksponering overfor valutakurs 

svingninger. Når en strukturerede obligationer udstedes i en lokal valuta, mens de underliggende 

aktier er noteret i fremmede valutaer, bliver de dermed påvirket af den såkaldte quantoeffekt. Dette 

vil blive yderligere beskrevet i afsnit 7.6. 

 

Kapitel 5 

Kontinuert prisfastsættelse af derivater 

I dette kapitel vil jeg arbejde i mod, at kunne simulere underliggende aktivers fremtidige udvikling. 

Denne simulerede udvikling kan bruges til, at estimere hvad man ville have tjent, hvis man havde 

investeret i en bestemt option på det konkrete underliggende aktiv. Dette giver et kvalificeret gæt 

på, hvad værdien af en given option er. 

5.1 Stokastiske processer 

Fundamentet for stokastiske processer er den stokastiske variabel. En stokastisk variabel er en 

variabel, hvis værdi er tilfældig. Den bedste og nok mest kendte stokastiske variable, er værdien af 

et terningkast. Her er udfaldet begrænset til 1-6, men udfaldet er helt tilfældigt.  

Binomialfordelt stokastisk variabel 

En binomialfordelt variabel er en variabel, der med sandsynlighed, p, er lig -1 og sandsynlighed, 1-

p, er lig med 1. Hvis man skal udføre dette i excel, vil man benytte Rand(Slump()), hvilket giver et 

stokastisk tal mellem 0 og 1. Ved at sige, at når Rand()(Slump()) giver et tal < p, så vælges værdien 

-1 og hvis værdien er  p , så vælges 1.  
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Standardnormalfordelt stokastisk variabel 

En normalfordelt stokastisk variabel, er som navnet antyder en variabel der følger 

normalfordelingen. Hvis man i excel skal simulere værdierne fra standardnormalfordelingen N(0,1), 

med middelværdi 0 og spredning 1, lader man y være et tilfældigt tal mellem 0 og 1 og  
-1

 være den 

inverse fordelingsfunktion af N(0,1): 

 x=  
-1

(y)    N(1,0) – fordelt 

Dette er relativt operationelt i excel, da der findes en funktion, der giver et tilfældigt tal mellem 0 og 

1 og en funktionfor den inverse fordelingsfunktion  
-1

 for en N(1,0) – fordeling og den er Normsinv 

( Standardnorminv)) 

Stokastiske processer i diskret tid 

En stokastisk proces kan enten være i kontinuert tid eller i diskret tid. Jeg skal i denne opgave 

primært bruge processer i kontinuert tid, men eftersom simuleringen af aktiekurser kommer ved, at 

lade processer i diskret tid tilnærme sig processer i kontinuert tid, vil jeg også kort beskrive 

processer i diskret tid. 

Det bedste eksempel på diskret tid er nok, hvis man spiller roulette på casino. Her er gevinsten ved 

spillet diskret, da den jo kun kan ændre sig efter hver spillerunde.  

Processer i diskret tid er kendetegnet ved kun at kunne ændre værdi til bestemte tidspunkter. 

Random Walk er et eksempel på en proces i diskret tid. Random Walk starter ud med at have en 

eksakt værdi x0 på tidspunkt 0 og vil på tidspunkterne t = 1,2,3,… enten stige eller falde med en 

enhed, hver med sandsynlighed p= 0,5. Værdien af processen til tidspunkt t er beskrevet ved: 

 xt = xt-1+  t   (5.1.1) 

Hvor  t er en binomialfordelt stokastisk variabel, hvor sandsynligheden for  t = -1 og  t = 1 er 

p=0,5. Denne proces er et eksempel på en proces med Markov-egenskab
4
. Hvis en proces har 

Markov-egenskab, betyder det mere præcis at al information om fremtiden på tidspunkt t findes i xt 

og ikke afhænger af, hvad der er sket før tidspunkt t. Hvis vi i en Random Walk proces har at x3 = 

                                                           
4
 A stochastic process where the behavior of the variable over a short period of time depends solely on the value of 

the variable at the beginning of the period, not on its past history (Hull, Eighth Edition) 
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10 ved vi med sikkerhed at x4 = 11 eller  x4 = 9 og at sandsynligheden for begge disse punkter er 0,5 

helt uafhængigt af hvad der er sket op til tidspunkt 3. 

I excel skrives formlen som xt= xt+if(Rand()<1/2;-1;1) og nedenunder ses et eksempel på random 

walk simuleret i excel. 

 

Figur (5.1.1) Kilde: Egen tilvirkning 

Stokastiske processer i kontinuert tid 

En stokastisk proces kan som nævnt også være i kontinuert tid. Et eksempel på dette er udviklingen 

på aktiekurser, dog måles udviklingen på diskrete tidspunkter. 

Indenfor for den relevante finansiering til denne opgave er det primære fundament for processer i 

kontinuert tid, Wiener processer, også kaldet Brownsk bevægelse. En wiener proces har følgende 

tre egenskaber: 

 Det er en Markov proces som beskrevet ovenfor. 

 Tilvæksten er uafhængig. Det vil sige, at et ikke overlappende tidsinterval ikke har 

indflydelse på stigningen i en anden proces i et givet tidsinterval. 
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 Tilvæksten fra tidspunkt t til tidspunkt s er normalfordelt med middelværdi 0 og varians s-t. 

Altså for s > t gælder, at zz – zt   N (0,s-t) 

Når den stokastiske proces skal modellere aktiekurser, er Markov en naturlig egenskab, da man jo 

oftest argumenterer for, at ny information hurtigt kan aflæses i aktiekursen og at historiske 

aktiekurser ikke siger noget om, hvad aktiekursen bliver i fremtiden. 

Hvis  z betegner ændringen i zt over tidsintervallet  t, så kan egenskab tre skrives som: 

  z=  *   t)   (5.1.2) 

Og   er standardnormalfordelt N (0,1), betyder det, at middelværdien og variansen af  z er givet 

ved E( z)= 0 og V( z)=    

Dette betyder, at man kan se en Wiener proces som en kontinuert version af Random Walk. Hvis 

man i formel  z=  *   t) lader  t gå mod uendelig lille, skrives wiener processen som: 

 dz=  *   t)    (5.1.3) 

Jævnfør ovenstående formel burde man ved simuleringen af z benytte uendeligt små tidsskridt, dt, 

men dette er ikke praktisk muligt. Man bliver derfor i simuleringen nød til at vælge et tidsskridt  t. 

Det har relativt stor indflydelse, hvilket tidsskridt man vælger til sin simulering.   

For simulering af Wiener processen:  

 zt+ t – zt =   t =   *   t)  (5.1.4) 

Hvor   stadig er en standardnormalfordelt N (0,1) variabel, får man zt+ t ved formlen: 

 zt+ t= zt +   *   t)   (5.1.5) 
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I excel skrives formlen som zt+  = zt + Normsinv(Rand())*Sqrt( t) og nedenstående figur er et 

eksempel på en Wiener proces beregnet i excel:

 

Figur (5.1.2) Kilde: Egen tilvirkning:  t = 0,01 E( zt) = 0  

5.2 Generaliserede Wiener processer 

Ved at give en Brownsk bevægelse et driftled, får man en generel proces kaldet en generaliseret 

Wiener proces. Denne proces (xt)t   0 fremkommer ved: 

 dx = a * dt + b * dz   (5.2.1) 

Her er, a, driften pr. tidsenhed og a * dt kaldes for driftleddet. b
2
 er variansen pr. tidsenhed og b*dz 

kaldes for diffusionsleddet. Denne proces har vi tilsvarende til formel (5.1.4) og ser således ud: 

  x = a * t + b *    *    t)  (5.2.2) 

og får dermed at E( x) = a * t og V( x) = b
2
 * t. Dette betyder, at for et tidspunkt T, med 

startværdien x0, vil xT være normalfordelt med middelværdi x0 + a*T og spredningen vil være 

b*  . 
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Til simulering af processen (xt)t 0 kan vi forvente at startværdien, x0, er kendt. På baggrund af dette 

kan man simulere sig frem, ved at følgende formel: 

 xt+   t – xt =  xt = a*  t + b *    *    t) (5.2.3) 

Man får således xt+   t ud fra formlen: 

 xt+  t = xt +  xt = xt + a*  t + b *    *    t) (5.2.4) 

Nedenstående er et eksempel på en Generaliseret Wiener process beregnet i excel: 

 

Figur (5.2.1) Kilde: Egen tilvirkning: a = 0,5 b = 0,3  t = 0,1 

Som man kan se ud fra grafen, så bevæger wiener processen sig tilfældigt omkring den forventede 

udvikling, men ender i dette tilfælde med en højere slut værdi end den forventede. 

Ito processer 

En meget væsentlig udvidelse af den Generaliserede Wiener Proces kaldes for en Ito proces. Denne 

fremkommer ved at driften, a, og diffusionsleddet, b, afhænge af den underliggende proces og 

tiden, og ser ud som nedenstående formel: 
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 dx = a(x,t) * dt + b(x,t) * dz    (5.2.5) 

Hvor dz er defineret i formel (5.1.3). For Ito processen har vi tilsvarende den tilnærmede 

udtryksform, som bruges ved simulering: 

  x = a(x,t) *  t + b(x,t) *    *    t)  (5.2.6) 

hvor   stadig er den sædvanlige N(0,1) stokastiske variabel. Ved at bygge videre på den givne værdi 

af x0 og under antagelse af at: 

  xt+  t = xt +  xt = a(x,t) *  t + b(x,t) *    *    t) (5.2.7) 

Værdien af x i henholdsvis a(x,t) og b(x,t) i intervallet t til t+  t bruges xt og værdien af tiden 

bruges, t, i hele intervallet. 

Geometrisk Brownsk bevægelse 

Da underliggende aktiv på den konkrete strukturerede obligation, GrEnergi 2016, er flere 

forskellige aktier, vil denne opgave specificere, hvordan man simulerer udviklingen i en aktie. 

Kursen på en aktie, St, modelleres oftest med en bestemt Ito proces, altså specialtilfælde af (5.2.7). 

Denne er kendt som en Geometrisk Brownsk bevægelse og bruges til at modellere aktiepriser i 

Black-Scholes verdenen. Formen ser således ud: 

 dS =   * S * dt +   * S *  dz  (5.2.8) 

Betragter man ændring i værdien af aktivet, kan processen skrives på følgende måde: 

   
  

 
 =    * dt +   * dz   (5.2.9) 

Hvor   * S = a(S,t) og    * S= b(S,t) fra formlen (5.2.7). Både   og   er konstanter. Det er dog 

muligt at udvide formlen, så både   og   er en funktion af tiden, se diskussionen i afsnit 7.6.  

Som man ud fra (5.2.9) kan se, så er 
  

 
 netop aktiens afkast i tidsintervallet dt. Dermed har aktien et 

forventet afkast på   pr. tidsenhed og variabiliteten af afkastet er givet ved volatiliteten   og begge 

er uafhængige af aktiekursen, S. Det ses yderligere af formel 5.2.9, at det ikke er prisen på aktivet 

men derimod de relative ændringer, som følger en wienerproces. Dette medfører, at de relative 
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ændringer i prisen på aktivet er normalfordelte, altså 
  

 
 over  t er normalfordelt med middelværdi   

*  t og spredning   *      2
 også skrevet som 

  

 
   N (  *  t,    *      2

). 

Dette kan bruges til at bevise at den forventede værdi af St set fra tidspunkt 0 er givet ved: 

  E(St) = S0 *exp (                  (5.2.10) 

Som tidligere beskrevet er fremgangsmetoden for at simulere aktiekursen, S, at man arbejder sig 

fremad fra det kendte udgangspunktet, S0: 

 St +  t = St +  S = St +   * St *  t +   * St *                (5.2.11) 

Hvor   stadig er den sædvanlige N(0,1) – fordelte stokastiske variabel. 

Nedenstående graf viser et eksempel på en Geometrisk Brownsk bevægelse på en aktie. 

 

Figur (5.2.2) Kilde: Egen tilvirkning:  =0,3   = 0,35 S0= 45  t= 0,025 

Udviklingen starter med at bevæge sig tilfældigt omkring den forventede udvikling, men i 

tidsperioden t=0,5 til 4,5 ligger udviklingen over den forvende værdi. Til slut ender simuleringen 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

0 1 2 3 4 5 6 7 

K
u

rs
 

Tid 

Geometrisk Brownsk bevægelse 

Geometrisk 
Brownsk 
bevægelse 

E(St) 



35 
 

under den forventede værdi. Hvis man uden at kende den bagvedliggende funktion, så ville man 

udelukkende ved at se grafen kunne sige, at udviklingen minder i sit forløb om udviklingen i en 

aktie. 

Ito’s Lemma 

Den for opgaven meget vigtige udvidelse af en Generaliseret Wiener proces er en Ito proces. I 

forbindelse med risikoneutral prisfastsættelse, afsnit 5.3, skal det vise sig at være nødvendigt med 

den differentierede funktion af Ito processen. Her er det, at Ito’s Lemma kommer ind i billedet. Ito’s 

lemma kan simpelt oversættes som Ito’s hjælpesætning, men er i virkeligheden et generelt udtryk af 

den differentierede Ito processen.  

I det simple er differentiering, at finde en funktions hældningskoefficient på et givent tidspunkt.  

Diffentialet af et andengradspolynomium f(x) = x+2x
2
+10, vil da være f’(x)= 4x+1. 

Hvis xt er en Ito proces og G(x,t) er en pæn funktion af processen x og tiden t, da vil man for at 

finde ud af, hvordan processen Gt= G(x,t) udvikler sig som proces, skulle bestemme dG.  

Hvis x er givet ved den generelle form for en Ito proces: 

 dx = a(x,t) * dt + b(x,t) * dz    (5.2.12) 

da giver Ito’s lemma, at: 

 dG= (
  

  
*a + 

  

  
 + 

 

 
 
   

    
*b

2
)  * dt + 

  

  
 *b*dz         (5.2.13) 

I formlen (5.2.13) betyder 
  

  
 og 

  

  
 at funktionen G skal differentieres en gang med hensyn til x 

henholdsvis t, mens 
   

    
 betyder at G skal differentieres to gange med hensyn til x. 

Itos lemma – logaritmen af aktiekursen 

Hvis man lader St være givet ved en startværdi på S0 og udvikler sig som en Geometrisk Brownsk 

bevægelse, altså: 

 dS =   * S * dt +   * S *dz  (5.2.14) 
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 Ud fra St og funktionen G(S,t) = Ln(S) defineres processen Gt=Ln(St). Fra differentialregning får 

man: 

  

  
= 
 

 
 

   

   
 = -

 

  
    

  

  
= 0 

Ved at sammenligne (5.2.14) med (5.2.12) kan man se, at vi i dette tilfælde har at, a=   * S og b=   

* S. Hvis alt dette indsættes i Itos lemma formel (5.2.13) fås at: 

 dG=(   -   
 

 
)*dt +  *dz         (5.2.15) 

Her ses at processen Gt er en Generaliseret Wiener proces med konstant drift lig med   -   
 

 
 og 

konstant diffusionsled lig med  , hvormed Gt bliver normaldelt med middelværdi G0+(  -   
 

 
)*T 

=Ln(S0) + (  -   
 

 
)*T og spredning  *  . 

I praksis er det normalt mere nøjagtigt at simulere Ln(S) end S. Fra formlen (5.2.15) fås at: 

 d ln S =(   -   
 

 
)*dt +  *dz           (5.2.16) 

og derfor 

 ln S(t+ t) – ln S(t) =(   -   
 

 
)*  t +                 (5.2.17) 

   S(t+ t)= S(t)exp         
 

 
                     (5.2.18) 

Vi vil i resten af opgaven antage, at en aktiekurs følger denne proces. 

5.3 Risikoneutral prisfastsættelse  

Risikoneutral prisfastsættelse er fundamentet for mange af de teknikker og metoder, der anvendes 

til prisfastsættelse af afledte aktiver. Det er således et af de absolut vigtigste begreber i forbindelse 

med prisfastsættelse af afledte aktiver, det være sig alle mulige afledte aktiver eks. obligationer, 

aktier, vejret. Det er fundamentet uanset om man prisfastsætter ved hjælp af numeriske metoder 

som binomialmetode og Monte Carlo, kapitel 6, eller ved at benytte lukkede formler som Black 

Scholes formel eller lignende. 
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I dette afsnit vil jeg forsøge at give en forståelse for principperne ved risikoneutral prisfastsættelse. 

Derudover vil afsnitte vise en vigtig anvendelse af Ito´s Lemma, gennemgået i afsnit 5.2. 

Overordnet set er princippet for risikoneutral prisfastsættelse, at man skal prisfastsætte alle typer 

afledte aktiver, som hvis man befinder sig i en fiktiv verden. Denne verden kaldes for den 

risikoneutrale verden. Her antages det, at alle investorerne på markedet er risikoneutrale. 

Investorerne har således ingen risikoaversion. Specielt skal den forventede værdi beregnes med de 

såkaldte risikoneutrale sandsynligheder. Risikoneutrale sandsynligheder står for de sandsynligheder, 

en investor ville have for forskellige udfald. For at opnå den arbitrage frie pris for de afledte aktiver, 

skal den forventede værdi således tilbagediskonteres med den risikofrie rente. 

Grundlæggende ide 

Hvis man betragter et indestående på en bankbog, IB, der har kontinuert rentetilskrivning og man 

antager at den risikofrie rente, r, er konstant. Tilskrivning af renter vil således over tidsintervallet  t 

blive tilskrevet ved formlen, r*IB* t. Hvis man samtidig antager, at der ikke bliver hævet penge fra 

bankbogen, så må det indestående på bankbogen stige med: 

  IB = r *IB* t   
   

  
 = IB’ = r *IB  (5.3.1) 

Hvis man yderligere antager, at indestående på bankbogen på tidspunkt 0 er IB0, vil løsningen på 

differentialeligningen (5.3.1) være: 

 IBt= IB0*exp(r*t)   (5.3.2) 

Denne bankbogs ide skal i det følgende vise sig, at være en hjælp til at prise afledte aktiver. 

Prisfastsættelse af afledte aktiver 

Hvis vi tager udgangspunkt i den tidligere forklarede proces Geometrisk Brownsk bevægelse, som 

antages at beskrive en akties prisproces. Da har vi i diskret version at S er beskrevet ved: 

  S =   * S *  t +   * S * z  (5.3.3) 

 

Ved at benytte Ito’s lemma og hedge argumenter kan man skabe en ligning der minder om (5.3.1). 

Denne skal så løses for at bestemme prisen på det afledte aktiv. 
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Det karakteristiske ved et afledt aktiv er, at prisen udelukkende afhænger af tiden og værdien af det 

underliggende aktiv. Prisen på det afledte aktiv kan altså skrives som en funktion der afhænger af S 

og t, f(S,t). Det er på denne slags funktioner at Ito’s lemma kan benyttes.  I stedet for, som i formel 

(5.2.13) at være kontinuert, så er nedenstående formel i diskret udgave: 

  f = ( 
  

  
    + 

  

  
 + 

 

 
  
   

    
  2

S
2
)  t + 

  

  
        (5.3.4) 

 f i formlen (5.3.4) giver altså ændringen af værdien i tidsintervallet  t for det afledte aktiv. 

Ændringen af værdien indeholder det stokastiske led   , som virker som en ”usikkerheds” faktor. 

Vi vil nu se, hvad der sker, hvis vi laver en speciel portefølje. Vi sælger det afledte aktiv og køber 

  

  
 stk. af den underliggende aktie. Værdien af denne portefølje, XP, må dermed være: 

 XP = -f + 
  

  
     (5.3.5) 

Dermed er ændringen i værdien af porteføljen over tidsintervallet  t og ændring  S i S givet som: 

  XP = -  f + 
  

  
      (5.3.6) 

Da    er givet i formel (5.3.3) og  f er givet i formel (5.3.4), indsættes disse to formler i formel 

(5.3.6). Dermed fås at ændringen i værdien af porteføljen er givet ved følgende formel: 

     = (- 
  

    
 - 
 

 
  
   

    
  2

S
2
)  t  (5.3.7) 

Hermed er det samtidig bevist at porteføljen XP er risikofri, da der intet  z indgår i funktionen. For 

at undgå arbitrage, skal afkastet på denne portefølje over tidsintervallet  t blot svare til den 

risikofrie rente, hvilket giver: 

  XP = r*XP* t   (5.3.8) 

Ved denne hedge er der det problem, at den kun er perfekt over et ganske lille tidsinterval. For at 

afdække kursrisikoen ved et solgt afledt aktiv, skal man købe 
  

  
 af det underliggende aktiv. Dette er 
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hedge ratioen
5
. Således skal man foretage dynamisk hedging, dvs. at man løbende skal foretage 

justeringer af porteføljen, efterhånden som enten tiden går eller S ændrer sig. 

Risikoneutral Prisfastsættelse 

Når det underliggende aktiv er et handlet aktiv, som aktier, råvarer, fragtrater, er det altid muligt at 

hedge hele risikoen på det underliggende aktiv væk. Det gøres blot ved at vælge den ”smarte” 

portefølje. Ovenstående viser generelt hvordan man kan hedge afledte aktiver.  

Dette fører hen til hele fundamentet for tankegangen bag prisfastsættelse af afledte aktiver. Hvis 

man ikke ønsker risikoen, så kan man som beskrevet ovenover hedge al risikoen fra investeringen 

væk. Dette betyder også, at man skal prisfastsætte alle afledte aktiver, som om alle investorer er 

risikoneutrale. Dette betyder overordnet, at man ved en investering i afledte aktiver ikke får nogen 

risikopræmie, da man kunne hedge risikoen væk, hvis man ikke ønskede den. Dette er dybest set 

den samme tankegang som ligger bag CAPM for aktiver. Her siger man ligeledes, at man ikke får 

nogen risikopræmie for den usystematiske risiko, da alle investorer kan diversificere den væk.  

Som nævnt tidligere medfører denne tankegang, at den forventede betaling fra et afledt aktiv 

beregnes ved at anvende de risikoneutrale sandsynligheder. Den forventede værdi skal ligeledes 

tilbagediskonteres med den risikofrie rente. I den risikoneutrale verden gælder yderligere, at det 

forventede afkast   på en aktie blot er den risikofrie rente, r. 

Hvis man betragter et afledt aktiv på tidspunkt t, der på udløbstidspunkt T giver betalingen f(ST), da 

vil værdien ft på tidspunkt t følge nedenstående formel: 

 ft = exp(-r*(T-t))*E(f(St))  (5.3.9) 

Hvor E betegner den forventede værdi i en risikoneutrale verden og udviklingen i aktiekursen vil 

være givet ved: 

 dS = r * Sdt +   * Sdz   (5.3.10) 

Den fundamentale partielle differential ligning 

Ved at sætte formel (5.3.7) og (5.3.8) lig hinanden, samt indsætte (5.3.5), kan man beregne den 

fundamentale partielle differential ligning, altså en generalisering af (5.3.1). Den ser således ud: 

                                                           
5
 Hedge ratio: The ratio of the size of a position in a hedging instrument to the size of the position being hedged (Hull, 

Eight Edition) 
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 = r*f  (5.3.11) 

Denne ligning skal alle prisfunktioner på afledte aktiver opfylde. Og man skal derfor løse 

differentialligningen, hvilket ikke kan gøres analytisk for stigafhængige produkter. Men med 

numeriske metoder, kan man søge at approksimere udtrykket.  

 

Kapitel 6 

Monte Carlo simulation 

I dette kapitel vil jeg vise, hvordan man på baggrund af den tidligere gennemgåede teori kan benytte 

Monte Carlo metoden til at prisfastsætte afledte aktiver. 

 6.1 Monte Carlo Metoden 

Monte Carlo simulation kan bruges til flere ting og er således ikke en specifik metode til 

prisfastsættelse af afledte aktiver. Det for denne opgave meget relevante, som Monte Carlo 

simulation kan, er at bestemme prisen på et givet afledt aktiv, i det tilfælde hvor underliggende 

aktivs payoff kan beskrives som en funktion af en eller anden stokastisk variabel.  

Et godt eksempel på et afledt aktiv, som kan prisfastsættes ved hjælp af Monte Carlo simulation, er 

en europæisk call option på en aktie. Værdien af Call option vil da afhænge af aktiens pris ved 

optionens udløb. Ved at simulere en række forskellige udviklinger på denne aktiepris og på 

baggrund af hver af disse beregne call optionens payoff, kan man bestemme optionens 

gennemsnitlige payoff. Optionens gennemsnitlige payoff svarer til optionens forventede værdi ved 

udløb og optionsværdien i dag fås ved, at tilbagediskontere optionens forventede værdi. Det ses af 

nedenstående formel, hvor E betegner den forventede værdi i den risikoneutrale verden: 

E(ST) = 
 

 
            

  

 
                

     (6.1.1) 

Idet den forventede værdi beregnes som gennemsnittet af resultaterne fra simuleringerne, hvor, N, 

er antallet af simuleringer. Monte Carlo værdien af call optionen bliver da: 

 cMC= 
 

 
                –  

  

 
                        

    (6.1.2)  
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Som eksempel vil jeg nedenunder illustrere brugen af Monte Carlo metoden, til bestemmelse af en 

call options værdi og sammenligne denne med optionens værdi prisfastsat ved hjælp af Black 

Scholes formel: 

S0 = 100    = 0,35  r = 0,025  T=0,5  X= 110 dt=0,05 

Call options værdi ved brug af Black Scholes formel: 

d2 = 
    

   

   
          

     

 
     

         
 = -0,21086 

d2 = -0,21086 –           = -0,45835 

c = 100 * N(-0,21086) – 110*           * N(0,45835) = 6,523 

Monte Carlo simulation med benyttelse af formel (6.1.2) bliver da:  

 cMC= 
 

  
                     –     

  

 
                                         

    

Og de 10 simuleringer af prisen følger nedenstående tabel: 

Simulations 

Nr. 

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 Payoff 

1 100 
90,6 93,6 86,9 97,3 95,8 101,9 104,9 111,1 109,6 116,3 6,263 

2 100 
108,2 103,3 108,9 114,9 111,0 120,5 127,3 136,5 135,1 140,1 30,058 

3 100 
100,3 86,8 85,7 79,7 87,0 93,5 92,5 90,7 78,7 70,9 0,000 

4 100 
92,7 86,5 88,4 83,4 88,5 79,6 76,8 87,2 89,9 86,7 0,000 

5 100 
85,2 89,8 90,5 97,6 102,1 116,6 108,4 105,9 112,3 100,8 0,000 

6 100 
99,6 98,6 103,1 95,7 94,9 106,6 103,7 103,7 118,1 119,2 9,187 

7 100 
94,4 100,1 101,7 94,4 94,2 87,0 85,6 86,5 98,1 96,7 0,000 

8 100 
95,8 98,1 102,2 111,5 131,9 127,5 145,0 135,5 133,8 144,0 34,042 

9 100 
105,9 98,8 103,8 88,0 88,1 89,7 79,6 83,0 80,7 71,3 0,000 

10 100 
88,9 87,4 83,0 91,9 93,4 91,4 84,8 79,4 73,6 78,8 0,000 

Gennemsnit            
7,955 

Tilbage- 

Diskonteret, 

c
MC 

           

7,856 

Tabel (6.1.1) Kilde: Egen tilvirkning  



42 
 

Nedenstående figur viser Monte Carlo simuleringen grafisk: 

 

Figur (6.1.1) Kilde: Egen tilvirkning  

Som det ses af simuleringen, så vil de enkelte simuleringer af call optionens pris naturligvis varierer 

en hel del omkring den ”sande” Black Scholes værdi. Men nu flere simuleringer der foretages, nu 

mere begynder værdien at konvergere mod Black Scholes værdi. 

Monte Carlo med kontinuert udbyttebetaling 

Formlen for Monte Simulation, der tager højde for udbytter fremkommer ved, at man fratrækker 

udbytteraten i procent fra den risikofrie rente: 

dS = (  -  )Sdt +  Sdz         (6.1.6) 

Hvor   udbytteraten og måles ligesom de andre faktorer i procent årligt. Med udgangspunkt i 

formel (5.2.18), ser den endelige funktionen således ud: 

                                         S(t+ t)= S(t)          
  

 
                         (6.1.7) 

Nedenunder har jeg regnet et eksempel, for at illustrere hvorledes Monte Carlo med kontinuert 

udbytte rate foretages: 

r = 0,08    = 0,06    = 0,12  dt = 0,1   S
uden q 

= 100     S
med q 

= 100 
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                    S(0+0,1)=100*              –     
  

 
                      

Nedenstående tabel viser den simulerede værdi af aktiekursen med kontinuert udbyttebetaling og 

den forventede værdi uden kontinuert udbyttebetaling. Den forventede værdi er beregnet vha. 

formel (5.2.11) fra kapitel fem. Simuleringen fortsætter ud til tidspunkt 6, altså i alt 60 tidsskridt, 

men her er kun vist til t = 0,9: 

t 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

   
-0,2812 -1,5748 0,1681 -1,2366 0,5934 -1,9353 -1,2608 -0,2348 -0,3069 

S
u

t 100,00 99,73 94,57 95,93 92,20 95,01 88,79 85,25 85,18 84,87 

E[S
u
t] 100,00 100,80 101,61 102,43 103,25 104,08 104,92 105,76 106,61 107,47 

S
m

t 100,00 99,13 93,41 94,19 89,96 92,16 85,58 81,66 81,09 80,31 

E[S
m

t] 100,00 100,20 100,40 100,60 100,80 101,01 101,21 101,41 101,61 101,82 

Tabel (6.1.2) Kilde: Egen tilvirkning 

Nedenstående tabel viser udviklingen grafisk:

 

Figur (6.1.2) Kilde: Egen tilvirkning 

Jeg har med vilje sat, dt, lidt højt for tydeligere at få effekten af det kontinuerte udbytte, uden at 

foretage alt for mange simuleringer. På figur (6.1.2) kan effekten af at fratrække de kontinuerte 

udbytter tydelig ses, hvor at aktiekursen til slut ligger væsentlig under den forventede værdi hvor 

der ikke tages højde for udbytter. 
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6.2 Korrelerede aktiver 

I de forrige afsnit blev det vist, hvordan man benytter Monte Carlo simulation til at prisfastsætte 

optioner, som kun her et underliggende aktiv. I dette afsnit vil jeg vise, hvordan man udvider 

metoden, så den kan håndtere flere underliggende aktiver, der er indbyrdes korrelerede. Da de 

underliggende aktiver nu er korrelerede, er det nemlig ikke længere tilstrækkeligt med de 

standardnormalfordelte variable.   

Vi antager som beskrevet i tidligere afsnit at k underliggende aktivs dynamik under det 

risikoneutrale mål er givet ved:  

 dS = (r-  )Sdt +  Sdzt
(i)

   (6.2.1) 

Korrelationen mellem zt
(i)

 og zt
(j)

 er givet ved parameteren  i,j. Jeg definerer så en N N 

korrelationsmatrice  . Som i tilfældet hvor der er et underliggende aktiv, skal man benytte en 

standardnormalfordelt stokastisk variabel,  , hørende til hver k underliggende aktiver. Man 

definerer derfor en k-vektor,  t, som indeholder k tilfældige standardnormalfordelte tal hørende til 

tiden t. 

Jeg ønsker dernæst at generere multivariate normalfodelte tal, x, fra fordelingen N ( ,  . Fra den 

liniære transformationsegenskab (Glasserman, 2003 ligning (2.23)) ved man, at hvis    (0,1) og   

=   + L , så er     N( , LL´). For at generere de multivariate normalfordelte variable, x, skal man 

derfor bestemme matricen, L, således at   LL´, hvor L´ er L transponeret. Blandt de L matricer, 

som opfylder ovenstående, er en nedre trekantsmatrice specielt anvendelig, da denne reducerer 

beregningen x= L  til følgende ligningssystem: 

x1= l11 * 1 

x2= l21 * 1+ l22 * 2 

xj= lj1 *  1 + lj2 * 2 +…+lij *  j 

Nedenstående er et eksempel på en 3 3 nedre trekantsmatrice: 
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En repræsentation af  som LL´, hvor L er en nedre trekantsmatrice, kaldes en Cholesky 

dekomposition af    På baggrund af Cholesky dekompositionen danner man en vektor af 

korrelerede normalfordelte variable ved:  

 xt = Chol( )*  t   (6.2.2) 

“We chose the coefficients  ij so that the correlations and varians are correct. This can be done step 

by step as follows. Set  11=1; chose  21 so that  21  11=  21; chose  22 so that  22
2  21

2
=1; chose 

 31 so that  31  11=  31; chose  32 so that  31  21 +  32  22 =  32; chose  33  31
2
+  32

2
+  33

2
=1; and 

so on” (Hull, Eight Edition). I mit tilfælde er  ij = lij 

Værdien af Si(t+  ) findes da ved følgende formel, som blot er formel (6.1.7) med den udvidelse, at 

det nu er multivariate normalfordelte variable i stedet for normalfordelte variable: 

 Si(t+  ) = Si(t)*        
 

 
                  

 (6.2.3) 

6.3 Fejlkilder 

Antallet af simuleringer 

Ved at benytte funktionen data table i excel, lader jeg c
MC

 værdien, fra Tabel (6.1.1), blive 

produceret 500 gange og sumerer resultaterne i et moving average. Se nedenstående figur:
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Figur (6.3.1) Kilde: Egen tilvirkning 

Som det ses af simuleringen, så vil de enkelte simuleringer af call optionens pris naturligvis varierer 

en hel del omkring den ”sande” Black Scholes værdi. Men nu flere simuleringer der foretages, nu 

mere begynder værdien at konvergere mod Black Scholes værdi. Så præcisionen af den simulerede 

værdi, er altså helt afhængig af hvor mange simuleringer der foretages. 

Tilfældige tal 

Som beskrevet tidligere, så skal der generes en række tilfældige normalfordelte tal, når man skal 

udføre Monte Carlo simulation. Når tal bliver genereret tilfældigt på en computer, vil de dog aldrig 

være 100 % tilfældige, da computeren benytter en underliggende deterministisk algoritme til at 

generere de tilfældige tal. Dette vil resultere i, at der vil optræde et mønster i de 

computergenererede tal (Glasserman, 2003). Computergenererede tilfældige tal kaldes derfor for 

pseudotilfældige. 

Konfidensinterval 

Konfidensintervallet, KI, med 95 % konfidensniveau beregnes ved hjælp af nedenstående formel: 

KI= c
MC 1,96 * 

 

  
     (6.3.1) 

Hvor c
MC

 er den estimerede optionspris,   er standardafvigelsen på de stokastiske udfald af den 

estimerede optionspris og N er antallet af simulationer. Ved at benytte formel (6.3.1) får man 

således en øvre og nedre grænse for hvad optionens pris med 95% sandsynlighed ligger inden for, 

altså et konfidensinterval. Som det kan ses af formlen, så afhænger nøjagtigheden af resultatet fra 

Monte Carlo simuleringen, af hvor mange simuleringer der fortages. Da kvadratroden tages af 

antallet af simuleringer, skal der fortages mange simuleringer for at gøre resultatet mere nøjagtigt.  
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Kapitel 7 

Analyse af Grøn Energi 2012-2016  

I dette kapitel vil jeg ved hjælp af den i opgaven analyserede og tilegnede obligations og options 

teori, analysere den konkrete strukturerede obligation Grøn Energi 2012-2016. 

7.1 Beskrivelse af produktet 

Nedenstående tabel viser detaljerne for produktet Grøn Energi 2011-2016: 

Udstedelseskurs 110 

Stykstørrerlse 1.000 

Deltagelsesgrad 100 % 

Kuponrente 0 % 

Udstedelsesdato 13.12.2011 

Indfrielsesdato 13.12.2016 

Afregningsvaluta DKK 

Udstede KommuneKredit 

Udsteder rating AAA 

Notering NASDAQ OMX København 

Tabel  (7.1.1) Kilde: Egen tilvirkning 

Produktet Grøn Energi 2011-2016 er en struktureret obligation, som virksomheden Garanti Invest 

sælger. Den er knyttet til udviklingen i en aktiekurv sammensat af 10 markedsledende selskaber 

indenfor grøn energi
6
. Indfrielseskursen beregnes som kurs 100 tillagt en eventuel kursstigning i 

den underliggende aktiekurv.  

Nedenstående figur viser hvilke selskaber, som aktiekurven består af: 

                                                           
6
 Udsagn er fra Garanti Invests Prospekt 



48 
 

 

Figur (7.1.1) Kilde: Egen tilvirkning 

Afkastet på den underliggende aktiekurv opgøres som et ligevægtet gennemsnit af den procentvise 

udvikling i hver enkelt aktie. Udviklingen i hver enkelt aktie opgøres som gennemsnittet af 

aktiekursen på 13 observationsdage det sidste år af obligationens løbetid. Afkastet på de 4 aktier, 

der er steget mest eller faldet mindst erstattes af en fast afkastfaktor på 155 %, altså som var de på 

sluttidspunktet steget med 55 % i forhold til de respektive startværdier. De øvrige 6 aktier indgår 

med deres faktiske afkast.  

Nedenstående tabel viser detaljerne for de underliggende aktiver 

Underliggende aktiv Vægt i aktiekurven Fondskode Bloomberg Børs 

Applied Materials 1/10 US0382221051 AMAT UQ NASDAQ GS 

Verbund AG 1/10 AT0000746409 VER AV Wien 

Solarworld AG 1/10 De0005108401 SWV GY Xetra 

Wacker Chemie AG 1/10 DE000WCH8881 WCH GY Xetra 

MEMC Electronic 

Materials 

1/10 US5527151048 WFR UN New York 

Renewable Energy 

CORP ASA 

1/10 NO0010112675 REC NO Oslo 

Gamesa CORP 1/10 ES0143416115 GAM SM Madrid 

Novozymes 1/10 DK0010272129 NZYMB København 

Acciona SA 1/10 ES0125220311 ANA SM Madrid 
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Vestas  1/10 DK0010268606 VWS DC København 

Tabel  (7.1.2) Kilde: Egen tilvirkning 

Den indbyggede option i den strukturerede obligation er en Asiatisk option med Asian Tail, som er 

beskrevet i afsnit 4.3. Grunden til at optionen er Asiatisk med Asian Tail, er fordi afkastet beregnes 

fra gennemsnit af spotkursen på de underliggende aktier. Gennemsnittet tages af et antal 

forudbestemte observationsdage, som er placeret mod slutningen af optionens levetid, og skaber 

derfor en slags hale af observationsdage. De 13 observationsdage er placeret med en måneds 

mellemrum. Den første observationsdag er d. 17.11.2015 og den sidste er d. 17.11.2016. 

Nedenstående figur viser med røde lodrette streger, hvordan den indbyggede Asian Tail er placeret: 

 

Figur (7.1.2) Kilde: Garanti Invest 

7.2 Data  

For at estimere prisen på den strukturerede obligations, skal man benytte en række data. I dette 

afsnit vil jeg kort beskrive datas oprindelse og form. 

Aktiekurser 

Aktie historikken for de underliggende aktier er hentet fra Bloomberg opkoblingen på CBS. De 

benyttede kurser er daglige lukke kurser, såkaldte PX_Last jf. Bloomberg. 

Da de 10 virksomheder ikke er noteret på samme børs, så har de et forskelligt antal handelsdage. 

For at kunne bearbejde aktiekurserne, f.eks. i forbindelse med estimering af covarians matricen, 

bliver de forskellige underliggende aktier nød til at have samme antal handelsdage. Jeg foretog 
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derfor en tilpasning af data, så der er et fælles antal handelsdage. Måden hvorpå dette blev gjort, var 

at gå efter et princip om laveste fællesnævner. Det skal forstås sådan, at handelsdage som ikke er 

fælles for alle aktierne bliver slettet, så der kun er fælles handelsdage tilbage. Udvælgenlsen af de 

fælles handelsdage blev foretaget delvist automatisk / manuelt i excel, med en =if formel som støtte. 

Proceduren var relativ træg, så af hensyn til tidsforbruget valgte jeg ikke at tage historik for mere 

end tre år.  

Nedenstående tabel viser hvor mange handelsdage, de enkelte aktier havde oprindelig og hvor 

mange der er blevet slettet: 

 Antal handelsdag Tilpasset handelsdage Slettet 

Applied Materials 776 735 41 

Verbund AG 766 735 31 

Solarworld AG 789 735 54 

Wacker Chemie AG 789 735 54 

MEMC Electronic 
Materials 776 735 41 

Renewable Energy 
CORP ASA 777 735 42 

Gamesa CORP 789 735 54 

Novozymes 773 735 38 

Acciona SA 789 735 54 

Vestas  773 735 38 
Tabel (7.2.1) Kilde: Egen tilvirkning 

Startkurser 

De startkurser som bruges til Monte Carlo simuleringen, er taget fra den Bloomberg hentede aktie 

historik. Nedenstående tabel viser, at der er en lille difference mellem de startkurser, som benyttes i 

Monte Carlo simuleringen og de startkurser der er oplyst i Garanti Invests prospekt. 

Underliggende aktiv Startkurs, mine beregninger Startkurs prospekt 

Applied Materials 
10,78 

10,79 

Verbund AG 
19,79 

19,52 

Solarworld AG 
2,93 

2,96 

Wacker Chemie AG 
70,81 

70,02 

MEMC Electronic Materials 
4,17 

4,21 

Renewable Energy CORP ASA 
3,79 

3,87 

Gamesa CORP 
3,26 

3,29 

Novozymes 
174,8 

173,13 
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Acciona SA 
68,7 

68,67 

Vestas 
74,4 

74,47 

Tabel (7.2.2) Kilde: Egen tilvirkning 

Den risikofrie rente 

For at holde fokus i opgaven, har jeg valgt ikke selvstændigt at estimere den risikofrie rente. Jeg har 

derfor ikke taget stilling til, i hvor høj grad den risikofrie rente skal være afspejlet i renten for 

statsobligationer eller swaprenter jf. diskussionen i afsnit 3.3. Jeg har i stedet valgt at benytte 

offentligt tilgængeligt swaprenter pr. 27.03.2012.  

Swaprente Dkk 1,730 % 

Swaprente Euro 1,640 % 

Swaprente USA 1,260 % 

Swaprente Norge 1,543 % 
7
 

Tabel (7.2.3) Kilde: Egen tilvirkning 

Dividende betaling 

Virksomhedernes dividende betalingerne har jeg fundet på offentligt tilgængelige hjemmesider, de 

enkelte hjemmesider er listet på litteraturliste. 

Underliggende aktiv Årlig dividend procent   

Applied Materials 2,90 % 

Verbund AG 2,73 % 

Solarworld AG 3,68 % 

Wacker Chemie AG 2,45 % 

MEMC Electronic Materials 0,00 % 

Renewable Energy CORP ASA 0,00 % 

Gamesa CORP 2,50 % 

Novozymes 1,17 % 

Acciona SA 4,12 % 

Vestas 0,00 % 

Tabel (7.2.4) Kilde: Egen tilvirkning 

Som man kan se ud fra skemaet, så er virksomhedernes dividende betalinger relativt lave. 

Underliggende aktier til strukturerede obligationer er normalt relativt dividende tunge, således at 

                                                           
7
 Er et gennemsnit af de tre andre rater, da jeg ikke kunne skaffe den Norske swap rente. 
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prisen på optionen bliver lavere. Dette er ikke tilfældet for denne strukturerede obligation. Grunden 

er sandsynligvis, at aktiekurven består af teknologi virksomheder, hvor ledelsen ofte vælger at 

undlade at betale dividende, for så at bruge kapitalen på nye investeringsprojekter.  

Som eksempel skriver Vestas på deres hjemmeside:  

” The Boards´s general intention is to recommend a dividend of 25-30 per cent of the net result of 

the year. However, the paying out of dividends will always take into consideration the Group´s 

plans for growth and liquidity requirements.”  

Man kan yderligere se en statistik under ovenstående udtalelse, hvor der ikke er noteret dividende 

betalinger i årene 2007-2011. 

7.3 Estimation af parametre 

For at udføre Monte Carlo simulationen og dermed prisfastsætte den strukturerede obligation, så 

skal der, på baggrund af de data som blev præsenteret i afsnit 7.1, estimeres en række parametre. I 

dette afsnit vil jeg gennemgå, hvordan parametrene er blevet estimeret. 

Volatilitet 

En akties volatilitet kan bestemmes på flere måder. Man kan enten beregne den som historisk 

volatilitet eller som implicit volatilitet. Den implicitte volatilitet er den volatilitet, som indsat i 

Black-Scholes giver en værdi af optionen, der er lig med den observerede markedspris. 

 

Jeg har valgt at benytte historisk volatilitet. Metoden til dette er, at man ud fra historiske daglige 

aktiekurser beregner det daglige Ln afkast. I excel gøres dette ved at benytte formlen: 

                                                
  

    
    (7.3.1)  

Da jeg har valgt at beregne volatiliteten på baggrund af de tilpassede handelsdage, som beskrevet i 

afsnit 7.1, så får jeg således 735-1= 734 ln afkast per aktie.  

 

I excel beregnes standardafvigelsen af ln afkastene ved at benytte formlen: 

STDEVP() =  daglig   (7.3.2) 
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Den daglige volatilitet kan også beregnes ved hjælp af formlen:   

   daglig= 
 

   
         
     (7.3.3) 

Hvor   =   
  

    
 for i= 1,2,…,n 

De daglige standardafvigelser skal laves til årlige standardafvigelser, da alle andre parametre i 

formlerne er noteret som årlige. Jeg har antaget at der er i snit er D=250 handelsdage på et år. Den 

årlige standardafvigelse beregnes derfor som:   

   årlig =  daglig*      daglig = 
      

  
  (7.3.4) 

Hvor D angiver antallet af handelsdage pr. år. 

Volatiliteten har stor betydning for værdiansættelsen af optioner, fordi de har et asymmetrisk 

payoff, det vil sige, hvis man ender med ikke at udnytte optionen, så er det i princippet ligegyldigt 

om aktiekursen er tæt på eller langt fra exercisekursen. Hvis man derimod ender med at udnytte 

optionen, vokser payoff med afstanden fra exercisekursen. Det er dermed generelt for både put- og 

call optioner en fordel, at volatiliteten er høj, da det øger sandsynligheden for, at aktiekursen ender 

langt fra exercisekursen. 

Nedenstående skema viser volatiliteten og standardafvigelsen for de enkelte aktier: 

Underliggende aktiv Volatilitet Standardafvigelse 

Applied Materials 12,85 % 35,85 % 

Verbund AG 11,00 % 33,17 % 

Solarworld AG 36,29 % 60,24 % 

Wacker Chemie AG 22,77 % 47,72 % 

MEMC Electronic Materials 37,39 % 61,15 % 

Renewable Energy CORP ASA 53,58 % 73,20 % 

 Gamesa CORP 24,41 % 49,40 % 

Novozymes 8,350 % 28,89 % 

Acciona SA 11,50 % 33,91 % 

Vestas 33,46 % 57,84 % 

Tabel (7.3.1) Kilde: Egen tilvirkning 

Man ser umiddelbart, at aktiernes standardafvigelse er relativt høj. Grunden til dette er 

sandsynligvis, at selskaber er teknologi virksomheder inden for grøn energi.  
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Kovarians matricen 

Kovariansen kan beregnes ved at benytte følgende formel: 

   ik = E                   (7.3.5) 

Hvor Ri og Rk er gennemsnits afkast for henholdsvis aktie i og k. Rit og Rkt er afkast til tiden, t, for 

aktie i og k.  

Gennemsnitsafkastet kan beregnes manuelt, det gøres ved følgende formel: 

Ri = 
 

 
      
      (7.3.6) 

Eller ved i excel at bruge funktionen: 

 =average()    (7.3.7) 

Kovariansen kan nu beregnes ved at benytte formel 7.3.1, men med et stigende antal data, er det 

besværligt. I stedet kan man med fordel benytte matrice notation. Beregning af kovariansen ved 

brug af matricer kræver excess returns / centrerede afkast. Det beregnes på følgende måde:  

Centrerede afkast = Rit - Ri 

Centrerede afkast =  
             

   
             

   (7.3.8)  

 

Når de centrerede afkast er beregnet, så kan kovariansmatricen konstrueres. Den er givet ved 

formlen: 

   ik = 
     –             

 
   (7.3.9) 

Hvor (Rit - Ri) er den centrerede afkast matrice, (Rit - Ri)´ er den centrerede afkast matrice 

transponeret og T er antallet af observationer. I excel kan det også gøres ved at benytte følgende 

funktion: 

   matrice = MMULT(TRANSPOSE(XR);(XR)/T (7.3.10) 
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Hvor (XR) er den centrerede afkast matrice, Transpose(XR) er den centrerede afkast matrice 

transponeret og T er antallet af observationer.  

Nedenstående tabel viser den beregnede kovariansmatrice for de 10 underliggende aktier: 

Aktie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0,0005150 0,0001340 0,0003190 0,0002983 0,0005072 0,0003182 0,0003003 0,0000850 0,0001805 0,0002157 

2 0,0001340 0,0004374 0,0003046 0,0002628 0,0001950 0,0002478 0,0002486 0,0000762 0,0002071 0,0002299 

3 0,0003190 0,0003046 0,0014763 0,0006325 0,0005654 0,0008549 0,0005415 0,0001690 0,0003519 0,0004579 

4 0,0002983 0,0002628 0,0006325 0,0009169 0,0005063 0,0005579 0,0004754 0,0001765 0,0003279 0,0004021 

5 0,0005072 0,0001950 0,0005654 0,0005063 0,0014913 0,0006061 0,0003920 0,0001287 0,0002895 0,0002818 

6 0,0003182 0,0002478 0,0008549 0,0005579 0,0006061 0,0021442 0,0005289 0,0001692 0,0003337 0,0004941 

7 0,0003003 0,0002486 0,0005415 0,0004754 0,0003920 0,0005289 0,0009763 0,0001891 0,0003653 0,0006782 

8 0,0000850 0,0000762 0,0001690 0,0001765 0,0001287 0,0001692 0,0001891 0,0003363 0,0001134 0,0001815 

9 0,0001805 0,0002071 0,0003519 0,0003279 0,0002895 0,0003337 0,0003653 0,0001134 0,0004587 0,0002760 

10 0,0002157 0,0002299 0,0004579 0,0004021 0,0002818 0,0004941 0,0006782 0,0001815 0,0002760 0,0013022 

Tabel (7.3.2) Kilde: Egen tilvirkning 

Rækkefølgen for aktierne vil i denne opgave, når de opgøres som tal, altid noteres som 

nedenstående tabel viser: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Applied 

Materials 

Inc 

Verbund 

AG 

Solarworld 

AG 

Wacker 

Chemie 

AG 

MEMC 

Electronic 

Materials 

Renewable 

Energy 

CORP 

ASA 

Gamesa 

CORP Novozymes 

Acciona 

SA Vestas  

Tabel (7.3.3) Kilde: Egen tilvirkning  

Korrelation 

Korrelationen er beregnet ved hjælp af følgende formel: 

    
   

          
    (7.3.11) 

Hvor  ik er kovariansen mellem aktie i og k.  i
2
  k

2
 er henholdsvis variansen for aktie i og k. 

Nedenstående tabel viser den beregnede korrelationsmatrice,    for de 10 underliggende aktier: 

Aktie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1,00000 0,28227 0,36581 0,43408 0,57883 0,30278 0,42349 0,20431 0,37145 0,26345 

2 0,28227 1,00000 0,37901 0,41502 0,24143 0,25588 0,38047 0,19873 0,46235 0,30456 

3 0,36581 0,37901 1,00000 0,54366 0,38104 0,48048 0,45103 0,23989 0,42766 0,33028 

4 0,43408 0,41502 0,54366 1,00000 0,43298 0,39786 0,50245 0,31789 0,50568 0,36799 

5 0,57883 0,24143 0,38104 0,43298 1,00000 0,33893 0,32486 0,18175 0,35007 0,20225 

6 0,30278 0,25588 0,48048 0,39786 0,33893 1,00000 0,36555 0,19927 0,33646 0,29568 

7 0,42349 0,38047 0,45103 0,50245 0,32486 0,36555 1,00000 0,33007 0,54595 0,60149 



56 
 

8 0,20431 0,19873 0,23989 0,31789 0,18175 0,19927 0,33007 1,00000 0,28866 0,27426 

9 0,37145 0,46235 0,42766 0,50568 0,35007 0,33646 0,54595 0,28866 1,00000 0,35712 

10 0,26345 0,30456 0,33028 0,36799 0,20225 0,29568 0,60149 0,27426 0,35712 1,00000 

Tabel (7.3.4) Kilde: Egen tilvirkning 

Cholesky decomposition 

Nedenstående tabel viser den nedre trekantsmatrice, L, som er skabt ved Cholesky decomposition, 

jf. fremgangsmetoden beskrevet i afsnit 6.2: 

Aktie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0,28227 0,95934 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0,36581 0,28744 0,88519 0 0 0 0 0 0 0 

4 0,43408 0,30489 0,33578 0,77837 0 0 0 0 0 0 

5 0,57833 0,08135 0,16484 0,13048 0,78369 0 0 0 0 0 

6 0,30278 0,17764 0,35999 0,11741 0,09514 0,85108 0 0 0 0 

7 0,42349 0,27199 0,2462 0,1966 -0,01101 0,09205 0,79926 0 0 0 

8 0,20431 0,14704 0,13882 0,17698 0,00708 0,04683 0,16309 0,92585 0 0 

9 0,37145 0,37265 0,20861 0,20655 0,05539 0,06248 0,23794 0,05437 0,75527 0 

10 0,26345 0,23995 0,18633 0,15128 -0,02583 0,10679 0,424 0,0632 -0,01308 0,78698 

Tabel (7.3.5) Kilde: Egen tilvirkning 

For at teste validiteten af cholesky decompositionen, så skal LL´=    

Dette gøres i excel ved at bruge følgende funktionen: 

=MMULT(L;transpose(L))  (7.3.12) 

Hvor L er den nedre trakantsmatrice og transpose(L) er den transponerede L.  

Udføres dette får man at differensen mellem LL´ og korrelationsmatricen   = 0 og Cholesky 

Decompisitionen er dermed beregnet korrekt, se bilag B. 

Stokastiske variable 

Nedenstående 2 tabeller viser henholdsvis normalfordelte stokastiske variable,  , og multivariate 

normalfordelte stokastiske variable, x, for tidspunkt t=0 og t=0,0833.   og x er beregnet ved hjælp 

af metoden beskrevet i afsnit 6.2:  

t 0 0,083333 

 1Applied Materials  0 0,024237 

 2Verbund AG 0 0,778388 

 3Solarworld AG 0 1,834822 

 4Wacker Chemie AG 0 -0,45359 

 5MEMC Electronic Materials 0 -0,29008 
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 6Renewable Energy CORP ASA 0 0,131097 

 7Gamesa CORP 0 -0,20403 

 8Novozymes 0 0,6199 

 9Acciona SA 0 -2,0222 

 10Vestas 0 0,640374 
Tabel (7.3.6) Kilde: Egen tilvirkning 

t 0 0,083333 

X1Applied Materials  0 0,024237 

X2Verbund AG 0 0,75358 

X3Solarworld AG 0 1,856772 

X4Wacker Chemie AG 0 0,510881 

X5MEMC Electronic Materials 0 0,093275 

X6Renewable Energy CORP ASA 0 0,836849 

X7Gamesa CORP 0 0,436728 

X8Novozymes 0 0,838586 

X9Acciona SA 0 -0,96188 

X10Vestas 0 0,970999 
Tabel (7.3.7) Kilde: Egen tilvirkning 

På vedlagte CD-rom kan man se de stokastiske variable ud til tidspunkt T = 5 år. 

7.4 Prisfastsættelse 

Jeg vil i dette afsnit vise prisfastsættelsen af Grøn Energi 2012-2016 ved Monte Carlo simuleringen, 

samt hvorledes nutidsværdien af nulkuponobligationen er beregnet. Alle beregninger er foretaget i 

excel 2007 og kan ses på vedlagte Cd rom. 

Monte Carlo simuleringen 

Ved at benytte fremgangmetoden beskrevet i kapitel 6, kan man ved Monte Carlo simulering 

estimere de underliggende aktiers udvikling.  

Til simuleringen har jeg valg et tidsskridt = 
    

          
 = 60, og dermed dt = 

    

             
 = 0,0833. 

Jeg har valgt dette antal tidsskridt, da man dermed automatisk får kursen på de underliggende aktier 

på de 13 observationsdage.  

Nedenstående to figurer viser den første simulation på de 10 underliggende aktier: 
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Figur (7.4.1) Kilde: Egen tilvirkning 

 

Figur (7.4.2) Kilde: Egen tilvirkning 
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Grunden til at jeg har opdelt graferne i to, er at deres respektive kurs ligge i to forskellige intervaller 

og er derfor ikke hensigtsmæssige at vise i samme koordinatsystem, da de lave kurser vil blive 

illustreret som en ”klump” i bunden af koordinatsystemet og vil derfor være svære at aflæse. 

Som man kan se, så er den generelle udvikling for denne simulering, at kurserne falder. En årsag til 

at man ser en ensartet udvikling, kan forklares ved, at der er positiv korrelation imellem alle 

aktierne. Dette betyder at aktierne generelt udvikler sig i samme retning.  

På nedenstående figur har jeg illustreret hvorledes aktiekursen på Vestas aktien udvikler sig i 50 

simuleringer: 

 

Figur (7.4.3) Kilde: Egen tilvirkning 
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bevæger Monte Carlo simuleringerne sig jævnt omkring den forventede udvikling. Der er enkelte 

ekstreme tilfælde, hvor aktiekursen er væsentlig højere eller lavere end den forventede værdi. Den 

forventede værdi er som beskrevet i kapitel 5 ikke lineær, men eksponentielt voksende.  

Nedenstående figur viser den forvente kursværdi for Vestas i Grøn Energi 2012-2016’s løbetid: 

 

Figur (7.4.4) Kilde: Egen tilvirkning 

På kortere sig kan man ikke se, at den forventede kurs på Vestas aktien er eksponentielt stigende. 

Dette skyldes den lave fremskrivnings rente, Swap Dkk. Hvis renten for eksempel i stedet er 30 %, 

vil man med samme tidsinterval kunne se, at det var en eksponentiel udvikling. 

For at illustrere at udviklingen er eksponentiel, har jeg lavet nedenstående fiktive tidsinterval: 

 

Figur (7.4.4) Kilde: Egen tilvirkning 
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På ovenstående figur ses det tydeligt, at udviklingen i lang tid ser ud til at være lineær, men når 

tiden går mod uendelig, så går kursen ligeledes mod uendelig og at det er en eksponentiel udvikling. 

På nedenstående figur har jeg sammenlignet aktiekurvens samlede værdi på første og sidste af de 13 

observationsdage, uden at fortage justeringen på 155 % jf. prospektet: 

 

Figur (7.4.5) Kilde: Egen tilvirkning 

Her kan man se, hvordan simuleringerne vandrer omkring 100 %. Altså startværdien af aktiekurven. 
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at 13. observationsdag er på tidspunkt, t = 4 + 0,0833*12 = 5, som er udløbstidspunktet for den 

strukturerede obligation. 

Nedenstående tabel viser den simulerede kurs udviklingen på de 13 observationsdage. Tabellen er 

fra første Monte Carlo simulering og uden justeringen på 155 % jf. afsnit 7.1: 

Observations 

dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Slut 

Avera

ge 

Applied 

Materials -0,75 -0,73 -0,72 -0,66 -0,66 -0,64 -0,64 -0,67 -0,64 -0,67 -0,65 -0,66 -0,67 -0,67 

Verbund AG -0,83 -0,83 -0,83 -0,85 -0,85 -0,84 -0,81 -0,80 -0,78 -0,80 -0,80 -0,83 -0,84 -0,82 

Solarworld 

AG -0,84 -0,86 -0,90 -0,89 -0,89 -0,91 -0,89 -0,90 -0,91 -0,91 -0,89 -0,92 -0,92 -0,89 

Wacker 

Chemie AG -0,79 -0,76 -0,74 -0,74 -0,76 -0,73 -0,67 -0,65 -0,70 -0,66 -0,63 -0,66 -0,64 -0,70 

MEMC 

Electronic 

Materials -0,55 -0,54 -0,50 -0,52 -0,62 -0,71 -0,70 -0,75 -0,76 -0,79 -0,74 -0,77 -0,78 -0,67 

Renewable 

Energy 

CORP ASA -0,92 -0,92 -0,93 -0,92 -0,87 -0,91 -0,87 -0,88 -0,88 -0,87 -0,87 -0,91 -0,89 -0,90 

Gamesa 

CORP -0,65 -0,59 -0,56 -0,53 -0,42 -0,40 -0,30 -0,33 -0,38 -0,34 -0,18 -0,02 -0,10 -0,37 

Novozymes -0,58 -0,51 -0,55 -0,59 -0,54 -0,56 -0,53 -0,52 -0,52 -0,48 -0,47 -0,49 -0,52 -0,53 

Acciona SA -0,37 -0,33 -0,37 -0,52 -0,49 -0,53 -0,49 -0,49 -0,52 -0,57 -0,55 -0,54 -0,56 -0,49 

Vestas  -0,57 -0,43 -0,41 -0,43 -0,42 -0,46 -0,41 -0,29 -0,23 -0,39 -0,32 -0,24 -0,40 -0,39 

Tabel (7.4.1) Kilde: Egen tilvirkning 

I den sidste række beregnes det ligevægtede gennemsnittet af de 13 observationsdage. For Gamesa 

CORP er udviklingen af den asiatiske hale et fald på 37 %. Aktiens slut udvikling på tidspunkt T=5 

er et fald på 10 %. Så selvom aktien mod slut, har haft en positiv stigning, så gør den asiatiske hale, 

at værdien for denne aktie, bliver trukket ned af de foregående observationsdage. Dette er netop den 

volatilitets dæmpende effekt, som en asiatisk option er kendetegnet ved. Man kan yderligere se, at 

den generelle tendens for de underliggende aktier er, at kurserne er faldet. Dette stemmer overens 

med figur (7.4.5) hvor man ligeledes kan se, at aktiekurven for første simulering er under 100 %. 

Justeret afkast 

Som beskrevet i afsnit 7.1, så skal afkastet på de 4 aktier, der er steget mest eller faldet mindst, 

erstattes af en fast afkastfaktor på 155 %.  

Nedenstående tabel viser hvorledes justeringen er foretaget på resultaterne fra første simulering. 

Justeringen er efterfølgende manuelt foretaget på samtlige 50 simuleringer: 
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Aktie Justeret afkast 

Renewable Energy CORP ASA -0,8958 

Solarworld AG -0,8931 

Verbund AG -0,8239 

Wacker Chemie AG -0,7027 

Applied Materials -0,6744 

MEMC Electronic Materials 

 -0,6711 

Gamesa CORP 

 0,55 

Novozymes 

 0,55 

Acciona SA 

 0,55 

Vestas 

 0,55 

Tabel (7.4.2) Kilde: Egen tilvirkning 

Som man kan se ud fra tabellen, så har Gamesa, Novozymes, Acciona og Vestas fået erstattet deres 

oprindelige kursudvikling med 55 %. Effekten af at erstatte de 4 aktier, der er steget mest, eller 

faldet mindst, med en fast afkastfaktor på 155 %, opdages tydelig hvis man beregner værdien af 

aktiekurven med og uden justeringen. Før justeringen er aktiekurvens værdi faldet med 64,30 %. 

Efter justeringen er aktiekurvens værdi faldet med kun 24,61 %. Ligesom konstruktionen af de 13 

observationsdage, så er denne afkastfaktor erstatning med til at dæmpe volatiliteten. I dette tilfælde 

gøres det ved at fjerne de mest faldende afkast, men det kunne ligeså godt være 4 aktier med et 

meget højt afkast, der bliver fjernet. Resultatet af denne options konstruktion med både en Asian 

Tail og afkastfaktor erstatning, er at optionsprisen bliver lavere, hvilket er helt i tråd med 

diskussionen i afsnit 4.3 om hvorfor man benytter eksotiske optioner i strukturerede optioner. 

Procent af start kurs 

Når de justerede afkast er beregnede, så skal der beregnes, hvor meget kursen er i procent i forhold 

til start kursen. Som eksempel er Renewable Energy faldet med 89,58 % og dermed er procent af 

start kursen = 1+0,8958 = 0,1042. 

Nedenstående tabel viser aktiernes procent af start kurs for første simulering: 

Aktie Procent af start kurs 

Renewable Energy CORP ASA 

0,1042 

 

Solarworld AG 

0,1069 

 

Verbund AG 0,1762 
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Wacker Chemie AG 

0,2973 

 

Applied Materials 

0,3256 

 

MEMC Electronic Materials 

 

0,3289 

 

Gamesa CORP 

 1,55 

Novozymes 

 1,55 

Acciona SA 

 1,55 

Vestas 

 1,55 

Aktiekurv_Slut  

 

75,39 

Tabel (7.4.3) Kilde: Egen tilvirkning 

Hvor aktiekurven til slut beregnes som gennemsnittet af aktiekursen i procent af start kursen for de 

10 underliggende aktier. 

 Værdien på udløbstidpunktet af Grøn Energi 2012-2016 ved 1. simulering, er derfor:  

ValueGrøn Energi 2012-2016 = Max(75,39;100) = 100  (7.4.1) 

Optionens værdi på udløbstidpunktet for 1. simulation er dermed: 

C1. simulering = Max(75,39-100;0) = 0   (7.4.2) 

Ved første simulering er der ingen optionsgevinst, hvorfor værdien udelukkende består af 

tilbageleveringen af hovedstolen på 100. 

Selve estimationen af produktet Grøn Energi 2012-2016 består naturligvis af mere end en 

simulering. I bilag A kan man se de 50 simuleringer som estimeringen af produktet Grøn Energi 

2012-2016’s værdi er baseret på. 

Nulkuponobligationen 

Som beskrevet i afsnit 3.1 så beregnes nutidsværdien, Pv, for en nulkuponobligation som: 

PV
*
=  

   

        

 
      (7.4.3)  

Da der skal tilbagediskontering kontinuert, ser værdiansættelsen af en nulkuponobligation således 

ud: 
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PV = YT *       )   (7.4.4) 

Hvor. r, er den risikofri rente og for denne obligation dermed den danske swaprenten. Da 

obligationen i den strukturerede obligation Grøn Energi 2012-2016 er en nulkuponobligationen, er 

tilbageleveringen af hovedstolen på 100 den eneste betaling, YT, og T er obligationens løbetid og 

dermed det antal år som skal tilbagediskonteres. 

Værdien af obligationen beregnes dermed således: 

Pv_NKO = 100 *                  = 91,73  

7.5 Resultater 

I dette afsnit vil jeg præsentere mine resultater fra prisfastsættelsen af produktet Grøn Energi 2012-

2016.  Jeg vil dernæst oplyse de af Garanti Invest beregnede værdier og foretage en sammenligning 

af priserne og give en kommentar på eventuelle forskelle og årsager. 

Nutidværdien af nulkuponobligationen  

NKO = 91,73  

Average value for de 50 simulationer af prisen på den strukturerede obligation og optionen er: 

Average GrønEnergi 2012-2016  = 106,95 

Average Option = 6,95 

De tilbagediskonterede værdier, dermed værdien af Grøn Energi 2012-2016: 

Value GrønEnergi 2012-2016 = 98,09 

Value Call = 6,38 

Diffudstedelseskurs - value = 110-98,09 = 11,91 point   
     

   
 = 10,88 % 

Standardafvigelsen på de stokastiske udfald af den estimerede optionspris: 

   Stokastiske udfald= 15,97 

 

  
 = 

     

   
 = 2,26 
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Konfidensintervallet for værdien af call optionen er dermed: 

Øvre = 10,80 

Nedre = 1,95 

De af Garanti Invest oplyste værdier 

De indikative værdier 
8
 for henholdsvis nulkuponobligationen og optionen er ifølge Granti Invest 

oplyst til at være.  

NKOGarnti Invest = 93,60 

Option Granti Invest = 9,40 

Fair prisen Strukturerede obligation = 93,60 + 9,40 = 103 

Diffudstedelseskurs - value = 110-103 = 7 point   
 

   
 = 6,36 % 

Sammenligning af estimerede resultater og faktiske priser 

Fair prisen Strukturerede obligation= 103 – 98,09 =          
       

   
 = 4,77 % 

NKO = 93,60 - 91,73 = 1,87 point   
          

     
 /93,60 = 2,00 % 

Option = 9,40-6,38 = 3,02 point   
          

    
 = 32,13 % 

Kommentar til resultaterne 

Differencen mellem udstedelseskursen og fair value er ifølge mine beregninger 11,91 point, mens 

den ifølge Garanti Invests er 7 point, en forskel på ca. 5 point. Differencen mellem 

udstedelseskursen og fair value er hvad jeg i afsnit 2.1 kaldte for omkostninger. Denne værdi er en 

fast omkostning, som Garanti Invest tager sig betalt, for at dække deres omkostninger i forbindelse 

med konstruktion, markedsføring mv. af produktet. Ifølge deres oplysninger er omkostningen lavere 

end mine beregninger, henholdsvis 6,36 % mod 10,88 %. Uanset hvilket niveau omkostninger 

ligger i, så er det naturligvis ikke gratis at købe en struktureret obligation. I hvor høj grad man 

mener, at omkostninger er retfærdige er en individuel vurdering. Hvis man sammenligner med 

                                                           
8
 De indikative værdier er oplyst på Garanti Invest hjemmeside, se litteraturliste. 



67 
 

andre ikke finansielle produkter, så syntes jeg personligt ikke nødvendigvis, at en avance på 10 % er 

højt.  

For at forklare hvordan forskellen i fair prisen på 5 point opstår, så skal man foretage en 

dekomponering af den strukturerede obligation. 

Nulkuponobligationen er af Garanti Invest oplyst til at have en nutidsværdi på 93,60, hvor mine 

beregninger siger, at den kun er 91,73. Alene her forklares altså 2 af de 5 point. Årsagen til denne 

difference i nutidsværdien af nulkuponobligationen skal findes i renten, som obligationens betaling 

tilbagediskonteres med, altså rentestrukturen. I afsnit 7.6 bliver dette yderligere diskuteret. 

Størstedelen af differencen skal findes i optionens pris. Ifølge Garanti Invest er optionen 3 point 

mere værd end hvad jeg har estimeret. Difference kan have man årsager, eks. dividende 

betalingerne, korrelationes matricen, volatiliteten, datas historik. Små forskelle i de indgående 

parametre vil give store udslag, når prisen bliver modeleret. Som beskrevet ovenover, så kan man 

på prisen af nulkuponobligationen se, at niveauet for rentestrukturen ikke er ens. Denne difference 

giver ikke kun udslag på obligationens pris, men også optionens pris, da man netop har renten som 

fremskrivningsfaktor i den risikoneutrale verden. Helt grundlæggende er det jo heller ikke givet, at 

Garanti Invest mener, at udviklingen på underliggende aktiver følger en geometrisk brownsk 

bevægelse.  

Slutteligt skal det pointeres, at mine resultater ikke er tilstrækkelig præcise. 50 simuleringer er ikke 

mange og i dette tilfælde ikke tilstrækkeligt. Som det også kan ses på figur (6.3.1) i afsnit 6.3, så 

kræver ordentlig konvergens ofte væsentlig flere simuleringer end 50. Det lave antal simuleringer 

resulterer ligeledes i at konfidensintervallet bliver stort. 95 % konfidensintervallet på mine 

beregninger har en øvre grænse = 10,80 og nedre grænse = 1,95. Det betyder at man reelt ikke kan 

vurdere, i hvor høj grad Grøn Energi 2012-2016 er solgt dyrt eller billigt, da den oplyste værdi på 

optionsværdi på 9,40 ligger signifikant indenfor konfidensintervallet. 

7.6  Diskussion af prisfastsættelsesmetoden  

Quantoeffekter 

Da produktet GrønEnergi 2011-2016 har en option, der handles i en valuta, som er forskellig fra den 

valuta de underliggende aktiver er noteret i, er det en quantooption, også beskrevet i afsnit 4.3. Når 
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en quantooption skal værdiansættes skal der derfor tages hensyn til quantoeffekten, altså at 

valutakrydset har indflydelse på værdien af optionen.  

Når der handles i almindelige optioner på aktier noteret i fremmed valuta, skal man først veksle den 

lokale valuta til den fremmede valuta. Det eventuelle afkast på optionen skal så ved udløb veksles 

tilbage til den lokale valuta. Dette indebærer en eksponering overfor valutakurs udsving. I værste 

tilfælde kan et positivt afkast på optionen, blive neutraliseret af en tilstrækkelig ugunstig udvikling i 

valutakursen. 

Valutakursrisikoen kan afdækkes ved en forward kontrakt på valutakurskrydset, hvis man fra start 

kendte afkastet på optionen. Da man ikke på forhånd kender afkastet på optionen, er denne metode 

ikke mulig til risikoafdækning. 

Måden hvorpå man kan afdække valutakursrisikoen, er ved at gøre brug af en quantooption, som er 

noteret i den lokale valuta, mens det underliggende aktiv er noteret i den konkrete fremmede valuta. 

Denne risikoafdækningsmetode skal implementeres i prisfastsættelsen af optionen i den 

strukturerede option. Det gøres ved at justere for korrelationen mellem valutakursen og kursen for 

den underliggende aktie, samt forskellen mellem den risikofrie rente i lokal og fremmed valuta.  

Nedenstående formel viser hvorledes driften   fra den Geometriske Brownsk bevægelse skal se ud: 

                                                = rf –   –  xs * x *  s   (7.6.1) 

Hvor rf er den risikofrie rente i samme valuta som det underliggende aktiv er noteret i.   er 

udbytteraten,  xs er korrelationen mellem valutakursen og spotkursen på det underliggende aktiv,  x 

er volatiliteten på valutakursen og  s er volatiliteten på det underliggende aktiv. 

Denne implementering har jeg ikke fortaget i mine beregninger og har derfor ikke taget højde for 

quantoeffekten i prisfastsættelsen. 

Konstant Volatilitet og risikofrie rente 

I opgaven antages de underliggende aktivers udvikling at følge en Geometrisk Brownsk bevægelse. 

Denne metode antager konstant volatilitet og risikofri rente. Antagelse er dog ikke ubetinget lig 

med hvordan markedet agerer. 
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Volatiliteten kan fluktuere over tid på grund af såvel forudsete som uforudsete begivenheder. De 

forskellige hændelser påvirker handelsaktiviteten i en aktie og får volatiliteten til enten at stige eller 

falde. Deslige kan man sætte spørgsmålstegn ved, om den risikofrierente er konstant de næste fem 

år, især taget den nuværende markedsøkonomi i betragtning.  

 Volatilitetssmilet 

Hvis man sammenligner optionerne, skrevet på samme underliggende aktiv, men med forskellige 

strikekurser, opstår det som kaldes for volatilitetssmilet eller volatilitetsskrew. Volatiliteten falder 

når strikekursen stiger. Volatiliteten som bruges til at prise en deep-out-of-the-money put eller en 

deep-out-of-the-money call er betydelig højere end den volatilietet, som bruges til at prise en deep-

in-the-money put eller en deep-in-the-money call. Volatilitets smilet stemmer overens med den 

implicitte volatilitet, som kan observeres i markedet. Hvis man i et koordinatsystem viser en 

normalfordeling med samme gennemsnit og standardafvigelse som en implicitfordeling, vil man 

kunne se, at den implicitte fordeling har en tungere venstre hale end højre, hvor normalfordelingen 

har ens højre og venstre hale. En deep-out-of-the-money call vil derfor have en lavere pris, hvis man 

bruger den implicitte fordeling, end hvis man bruger normalfordelingen. Dette skyldes at optionen 

giver payoff, såfremt aktiekursen er højere end strikekursen og netop sandsynligheden for dette er 

lavere ved den implicitte end ved normalfordelingen. Hvis man omvendt betragter en deep-out-of-

the-money put, så giver den kun payoff hvis aktiekursen er lavere end strikekursen. 

Sandsynligheden for dette er højere ved den implicitte fordeling end for normalfordelingen. Den 

implicitte fordeling giver dermed en højere pris og relativ høj volatilitet.  

Da jeg i prisfastsættelsen har konstant volatilitet, så tager mine beregninger ikke højde for 

volatilitetssmilet. 

Test af normalfordeling 

Som beskrevet i afsnit 4.2 antager Black and Scholes yderligere at ln afkastene følger 

normalfordelingen. For at kontrollere i hvor høj grad de konkrete underliggende aktivers afkast 

følger normalfordelingen, har jeg lavet et histogram over to af de underliggende aktiver: 
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Figur (7.6.1) Kilde: Egen tilvirkning 

 

Figur (7.6.2) Kilde: Egen tilvirkning 
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Hvis afkastene havde været normalfordelte, så ville man forvente at histogrammet ville vise en pæn 

klokke form som nedenstående figur: 

 

Figur (7.6.3) Kilde: Google søgning på normalfordeling 

Som det ses på histogrammet over ln afkastene for Applied Materials og Novozymes så er deres 

fordeling ikke en pæn klokkeform som figur (7.6.3). Den væsentligste forskel er, at der er flere 

ekstreme tilfælde, altså meget store afkast eller meget små afkast, end hvis afkastene havde været 

normalfordelte. Fundamentet for prisfastsættelse, altså at afkastene er normalfordelte, er således 

ikke opfyldt. 

Heston Modellen 

En måde at løse ovenstående problemer er at udvide modellen og gøre den mere kompleks. Heston 

modellen er en udvidelse af Black and Scholes, hvor volatiliteten netop ikke er konstant. Til 

kalibrering skal man bruge volatilitetsfladen for hver aktie, dvs. værdier for volatiliteten ved 

varierende løbetid og strikes. I Heston modellen får man taget højde for effekten af varierende 

volatilitet i estimationen af produktets pris, hvilket man ikke gør i Black and Scholes. Yderligere så 

antager Heston modellen ikke, at ln afkastene følger en bestemt fordeling, hvilket løser problemet 

med, at ln afkastene ikke er normalfordelte som vist ovenover. 
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Analyse af tilpasningen af handelsdage 

Som beskrevet i afsnit 7.2 så er volatiliteten beregnet på baggrund af de data, hvor handelsdagene er 

tilpasset. Nedenstående tabel viser de enkelte underliggende aktivers afkast og standardafvigelse 

beregnet på baggrund af data med og uden tilpasning af handelsdage. 

Uredigerede (ufit) sammenlignet med tilpassede (fit) data: 

 Afkast_fit Afkast_ufit Diff pp STD._fit STD_ufit Diff pp 

Applied M 13,62 % 12,90 % 0,7200 % 35,85 % 35,16 % 0,6900 % 

Verbund  -5,720 % -5,490 % -0,23 % 33,17 % 32,39 % 0,7700 % 

Solarworld  -54,48 % -50,82 % -3,660 % 60,24 % 58,31 % 1,930 % 

Wacker 
Chemie 8,080 % 7,530 % 0,5400 % 47,72 % 45,65 % 2,060 % 

MEMC  -42,23 % -40,00 % -2,230 % 61,15 % 60,06 % 1,090 % 

Renewable  -82,64 % -78,17 % -4,470 % 73,20 % 70,93 % 2,260 % 

Gamesa  -49,52 % -46,19 % -3,330 % 49,40 % 47,71 % 1,690 % 

Novozymes 19,07 % 18,13 % 0,9400 % 28,89 % 28,45 % 0,4400 % 

Acciona -13,25 % -12,36 % -0,8900 % 33,91 % 33,00 % 0,9100 % 

Vestas  -52,29 % -49,72 % -2,570 % 57,84 % 55,34 % 2,500 % 
Tabel  (7.6.1) Kilde: Egen tilvirkning 

Der er en tendens til, at afkastet og standardafvigelsen stiger, når handelsdagene er tilpasset. Det gør 

altså en forskel om man baserer sin Monte Carlo simuleringen på det ene data eller det andet.  

Omfanget af de historiske data 

For at analysere betydningen af historikkens omfang, har jeg foretaget en mindre 

følsomhedsanalyse, hvor jeg sammenligner beregnede nøgletal baseret på 
 

 
 års aktiehistorik, med 3 

års aktiehistorik. 

Nedenstående tabel viser forskellen på nøgletallene fra 
 

 
 års aktiehistorik og 3 års aktiehistorik: 

 Afkast_3 Afkast_0,5 Diff pp STD._3 STD_0,5 Diff pp 

Applied M 14 % 11 % 3 % 35,85 % 25,28 % 10,57 % 

Verbund  -6 % 2 % -8 % 33,17 % 21,08 % 12,08 % 

Solarworld  -54 % -38 % -17 % 60,24 % 61,74 % -1,50 % 

Wacker 
Chemie 8 % -26 % 34 % 47,72 % 42,53 % 5,19 % 

MEMC  -42 % -56 % 13 % 61,15 % 54,41 % 6,74 % 

Renewable  -83 % -64 % -19 % 73,20 % 61,21 % 11,99 % 
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Gamesa  -50 % -24 % -25 % 49,40 % 39,40 % 10,00 % 

Novozymes 19 % 0 % 19 % 28,89 % 19,02 % 9,87 % 

Acciona -13 % -14 % 1 % 33,91 % 21,77 % 12,14 % 

Vestas  -52 % -45 % -8 % 57,84 % 58,58 % -0,74 % 
Tabel  (7.6.2) Kilde: Egen tilvirkning 

For afkastene er der ikke umiddelbart nogen tydelig tendens. Der er dog en lille tendens til, at 

afkastene beregnet på tre år er faldet mere end, hvis de er beregnet på et halvt år. Årsagen til dette 

kunne være, at branchen generelt var bedre for tre år siden, end hvad den var for kun et halvt år 

siden. 

For standardafvigelsen er det mere entydig, at der er en tendens til, at standardafvigelsen er højere 

beregnet på data for tre år 3 data for et halvt år. Dette stemmer overens med den svage tendens fra 

afkastanalysen.  

Man kan ikke umiddelbart sige, at ændringen af datas omfang trækker prisfastsættelsen i en specifik 

retning, men man kan konkludere, at omfanget har en indflydelse på nøgletallene. Normalt vil man 

søge, at basere sine beregninger på så stor historik som muligt, da det udjævner eventuelle ekstreme 

hændelser. 

Swaprenterne 

De anvendte swap renter er taget fra offentligt tilgængelige hjemmesider, hvorfor validiteten af 

disse er usikker. Ydermere er det relevant at tage stilling til, i hvor høj grad swap renter er 

retvisende som den risikofrie rente jf. diskussionen i afsnit 3.3. Garanti Invest vurderer 

nutidsværdien af nulkuponobligationen højere end jeg gør, hvilket betyder at deres risikofrie rente 

er lavere end min. Da man kender deres estimat af nulkuponobligationen, PVNKO = 93,60 og 

samtidig ved at T=5, så kan man finde den ”implicitte” rente ved at bruge solver funktionen i excel. 

Ved at gøre dette får jeg, at de har anvendt en risikofri rente på, RfDkk = 1,3228 %,  mod min swap 

rente på Dkkswap =  1,7301 %. Nøjagtigheden af den risikofrie rente er essentiel for prisfastsættelsen 

af produktet, hvilket i princippet gør, at min prisfastsættelse kun er en illustration af hvordan man 

prisfastsætter og ikke et egentligt retvisende billede for hvad prisen burde være. 

Antallet af simuleringer 

Opgavens estimering af prisen, er foretaget på baggrund af 50 Monte Carlo simuleringer. Grunden 

til det lave antal simuleringer er, at jeg i excel ikke kan lave en automatiseret proces, der kan 
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håndtere de forskellige karakteristika ved produktets option. Dette betyder, at jeg manuelt bliver 

nød til at lave justeringer til hver enkelt simulering, hvorfor flere end 50 simuleringer tager 

uhensigtsmæssigt lang tid. Som tidligere beskrevet og ses på figur (6.3.1) i afsnit 6.3, så er 50 

simuleringer slet ikke tilstrækkeligt. Da værdien ved 50 simuleringer ikke konvergerer tilstrækkeligt 

mod den ”sande” værdi, resulterer det i et bredt konfidensintervallet. 

  

Kapitel 8 

Konklusion 

Strukturerede obligationer er en kombination af en obligation og en option. Det er 

obligationselementet, der sikrer at investoren får udbetalt et beløb svarende til hovedstolen og det er 

optionen, der giver mulighed for et yderligere tillæg. Investor modtager ved udløb enten kun en 

betaling svarende til hovedstolen og såfremt underliggende aktiv har udviklet sig gunstigt, modtager 

man også et tillægget fra optionen. Motiverne for at investere i strukturerede obligationer er 

hovedstolsgarantien, samt muligheden for at investere i bevægelsen i risikofyldte aktiver. Der er 

flere risici forbundet med at investere i produktet, de væsentligste er kreditrisikoen og 

afkastrisikoen. Kreditrisiko er risikoen for at udsteder af obligationen ikke kan leve op til sine 

forpligtigelser og afkastrisikoen er risikoen for, at underliggende aktiv ikke udvikler sig gunstigt og 

at man derfor ikke får afkast fra optionen. 

For at kunne værdiansætte en struktureret obligation kræves det, at man værdiansætter 

obligationselementet og optionselementet særskilt. Obligationselementet består oftest af en 

nulkuponobligation og værdiansættes ved at tilbagediskontere fremtidige betalinger. Optionerne i 

strukturerede obligationer er ofte eksotiske optioner. De kan sjældent prisfastsættes ved klassiske 

analytiske værdiansættelsesmetoder, da de ikke kan håndtere stiafhængighed. 

I stedet kan man bruge andre værdiansættelsesmetoder som f.eks. Monte Carlo metoden, som er 

benyttet i denne opgave. I Monte Carlo simulationen beregnes et antal stokastiske udfald af den 

fremtidige kurs på et eller flere underliggende aktiver. Underliggende aktiver udvikling følger en 

Geometrisk Brownsk bevægelse. Estimatet på værdien af optionen findes ved at tage gennemsnittet 

af de stokastiske udfald og tilbagediskontere til nutidsværdier. 
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Til grund for hele prisfastsættelsen ligger en antagelse om, at afledte produkter prisfastsættes i en 

risikoneutral verden. Ved investering i afledte aktiver, fås ingen risikopræmie, da man kan hedge 

risikoen væk. I den risikoneutrale verden gælder, at det forventede afkast   på en aktie, blot er den 

risikofrie rente, r. Den forventede værdi skal ligeledes tilbagediskonteres med den risikofrie rente. 

Grøn Energi 2011-2016 er knyttet til udviklingen i en aktiekurv sammensat af 10 selskaber indenfor 

grøn energi. Konstruktionen af optionen er af typen Asiatisk med Asian Tail. Den empiriske analyse 

af Grøn Energi 2011-2016 er 50 Monte Carlo simulationer, hvor underliggende aktiers 

kursudvikling modelleres med en Geometrisk Brownsk bevægelse. Der korrigeres for kontinuert 

dividende betaling, samt korrelation mellem de underliggende aktierne, ved at foretage Cholesky 

Decomposition. 

Prisen på Grøn Energi 2011-2016 blev estimeret til 91,73 for nulkuponobligationen 6,38 for 

optionen og en fair value på 98,09. De af Garanti Invest oplyste værdier for optionen er 9,40 og for 

obligationens er det 93,60 og en fair value på 103. Umiddelbart ville man konkludere, på baggrund 

af disse resultater, at produktet er solgt dyrere end hvad den teoretisk estimerede værdi dikterer. 

Men kombinationen af, at min prisfastsættelses metode indeholde væsentlige fejlkilder, behandlet i 

diskussionen, som gør resultatet unøjagtigt og et 95 % konfidensinterval på Øvre = 10,80 nedre 

=1,95, resulterer i at man ikke, på baggrund af mine beregninger, kan konkludere at produktet er 

blevet solgt for dyrt.  

Sammenfattende må det konkluderes, at deres etiske retningslinje kun i ringe grad er retvisende. 

Prisfastsættelsen og forståelsen af den indbyggede option er vanskelig. Den underliggende eksotiske 

options payoff profil er noget mere kompleks end en Plain Vanilla options og det er dermed 

tvivlsomt om en normale private investorer vil kunne gennemskue den. Derfor er produktet, med 

mindre man har et omfattende kendskab til finansierings- og optionsteori, kun i ringe grad 

gennemskueligt. Taget det i betragtning, er det forståeligt at finanstilsynet har givet produktet den 

røde risikomærkning. 
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Bilag A 

Simulation Aktiekurv_slut Payoff C(mc) 

1 75,39 100 0 

2 98,06 100 0 

3 85,20 100 0 

4 89,81 100 0 

5 88,68 100 0 

6 147,00 147,00018 47,00018 

7 97,87 100 0 

8 70,14 100 0 

9 80,30 100 0 

10 76,15 100 0 

11 92,63 100 0 

12 82,60 100 0 

13 113,91 113,91483 13,914827 

14 89,81 100 0 

15 113,91 113,91483 13,914827 

16 191,82 191,81857 91,818565 

17 78,41 100 0 

18 87,99 100 0 

19 93,05 100 0 

20 78,43 100 0 

21 70,93 100 0 

22 84,77 100 0 

23 90,69 100 0 

24 91,34 100 0 

25 68,67 100 0 

26 115,32 115,31829 15,318292 

27 92,84 100 0 

28 68,71 100 0 

29 73,38 100 0 

30 67,55 100 0 

31 92,78 100 0 

32 88,40 100 0 

33 125,57 125,5656 25,565604 

34 71,10 100 0 

35 129,29 129,288 29,288003 

36 84,56 100 0 

37 75,00 100 0 

38 109,36 109,35856 9,3585583 

39 67,05 100 0 

40 78,00 100 0 

41 98,49 100 0 

42 110,81 110,80564 10,805642 

43 103,83 103,8289 3,8289046 

44 132,88 132,88454 32,88454 
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45 88,05 100 0 

46 127,28 127,27887 27,278866 

47 88,21 100 0 

48 114,02 114,0207 14,020703 

49 87,74 100 0 

50 112,65 112,65138 12,65138 

 Average 106,95298 6,9529779 

 Value Struk. Obl. 98,089888  

 Call's værdi  6,3767913 

 Std. På den enkelte obs. 15,973055 1597% 

 Std. På gennemsnittet 2,2589312 225,89% 

 95 % Konfidensinterval   

 Øvres 10,804296 10,804296 

 Nedre 1,9492862 1,9492862 
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Bilag B 

Korrelations matircen ∑ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1,00000 0,28227 0,36581 0,43408 0,57883 0,30278 0,42349 0,20431 0,37145 0,26345 

2 0,28227 1,00000 0,37901 0,41502 0,24143 0,25588 0,38047 0,19873 0,46235 0,30456 

3 0,36581 0,37901 1,00000 0,54366 0,38104 0,48048 0,45103 0,23989 0,42766 0,33028 

4 0,43408 0,41502 0,54366 1,00000 0,43298 0,39786 0,50245 0,31789 0,50568 0,36799 

5 0,57883 0,24143 0,38104 0,43298 1,00000 0,33893 0,32486 0,18175 0,35007 0,20225 

6 0,30278 0,25588 0,48048 0,39786 0,33893 1,00000 0,36555 0,19927 0,33646 0,29568 

7 0,42349 0,38047 0,45103 0,50245 0,32486 0,36555 1,00000 0,33007 0,54595 0,60149 

8 0,20431 0,19873 0,23989 0,31789 0,18175 0,19927 0,33007 1,00000 0,28866 0,27426 

9 0,37145 0,46235 0,42766 0,50568 0,35007 0,33646 0,54595 0,28866 1,00000 0,35712 

10 0,26345 0,30456 0,33028 0,36799 0,20225 0,29568 0,60149 0,27426 0,35712 1,00000 

 

Matricen L 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0,28227 0,95934 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0,36581 0,28744 0,88519 0 0 0 0 0 0 0 

4 0,43408 0,30489 0,33578 0,77837 0 0 0 0 0 0 

5 0,57833 0,08135 0,16484 0,13048 0,78369 0 0 0 0 0 

6 0,30278 0,17764 0,35999 0,11741 0,09514 0,85108 0 0 0 0 

7 0,42349 0,27199 0,2462 0,1966 -0,0110 0,09205 0,79926 0 0 0 

8 0,20431 0,14704 0,13882 0,17698 0,00708 0,04683 0,16309 0,92585 0 0 

9 0,37145 0,37265 0,20861 0,20655 0,05539 0,06248 0,23794 0,05437 0,75527 0 

10 0,26345 0,23995 0,18633 0,15128 -0,0258 0,10679 0,424 0,0632 -0,0131 0,78698 

 

 

 

Matricen L´ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 0,28227 0,36581 0,43408 0,57833 0,30278 0,42349 0,20431 0,37145 0,26345 

2 0 0,95934 0,28744 0,30489 0,08135 0,17764 0,27199 0,14704 0,37265 0,23995 

3 0 0 0,88519 0,33578 0,16484 0,35999 0,2462 0,13882 0,20861 0,18633 

4 0 0 0 0,77837 0,13048 0,11741 0,1966 0,17698 0,20655 0,15128 

5 0 0 0 0 0,78369 0,09514 -0,0110 0,00708 0,05539 -0,0258 

6 0 0 0 0 0 0,85108 0,09205 0,04683 0,06248 0,10679 

7 0 0 0 0 0 0 0,79926 0,16309 0,23794 0,424 

8 0 0 0 0 0 0 0 0,92585 0,05437 0,0632 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,75527 -0,0131 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,78698 

Test af Cholesky Decompositionen 
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M = LL´ og M= ∑ hvis Cholesky decompositionen er korrekt. 

Matricen M 

1,00000 0,28227 0,36581 0,43408 0,57833 0,30278 0,42349 0,20431 0,37145 0,26345 1,00000 

0,28227 1,00001 0,37901 0,41502 0,24129 0,25588 0,38047 0,19873 0,46235 0,30456 0,28227 

0,36581 0,37901 1,00000 0,54366 0,38086 0,48048 0,45103 0,23989 0,42765 0,33028 0,36581 

0,43408 0,41502 0,54366 0,99999 0,43276 0,39786 0,50245 0,31789 0,50568 0,36783 0,43408 

0,57833 0,24129 0,38086 0,43276 0,99945 0,33878 0,32465 0,18164 0,34988 0,20209 0,57833 

0,30278 0,25588 0,48048 0,39786 0,33878 1,00000 0,36555 0,19926 0,33646 0,29566 0,30278 

0,42349 0,38047 0,45103 0,50245 0,32465 0,36555 1,00000 0,33007 0,54595 0,60145 0,42349 

0,20431 0,19873 0,23989 0,31789 0,18164 0,19926 0,33007 1,00000 0,28866 0,27423 0,20431 

0,37145 0,46235 0,42765 0,50568 0,34988 0,33646 0,54595 0,28866 1,00000 0,35708 0,37145 

0,26345 0,30456 0,33028 0,36783 0,20209 0,29566 0,60145 0,27423 0,35708 0,99994 0,26345 

1,00000 0,28227 0,36581 0,43408 0,57833 0,30278 0,42349 0,20431 0,37145 0,26345 1,00000 

 

Nedenstående tabel viser differencen mellem M og ∑ 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Cholesky Decompositionen er dermed korrekt. 


