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2 Problemformulering 

2.1 Begrundelse for emnevalg 

Årsagen til valget af emne skal findes i, at der på HD studiet er en stor vægt på prisning 

af optioner og teorierne forbundet med dette, med hovedvægten lagt på optioner med 

aktier som underliggende aktiv. 

Den praktiske anvendelse af disse afledte aktiver til eksempelvis risikoafdækning og 

spekulation har kun været behandlet perifert. Jeg syntes dog, at det er særdeles relevant 

at undersøge mulighederne for, at afdække risiko på obligationer samt spekulere idet 

obligationsbeholdningerne i Danmark er enorme og havde en markedsværdi på 

3.293.610 mio. kr. i 2. md. 2010 mens aktiebeholdningerne på samme tidspunkt havde 

en værdi af 1.085.713 mio. kr.
1
 Derfor må behovet for blandt andet afdækning af risiko 

på obligationsporteføljer også være et emne, som optager mange med store 

obligationsporteføljer såvel som spekulation kan være interessant i denne sammenhæng. 

Med dette udgangspunkt vil jeg analysere nedenstående problemstilling. 

2.2 Problemstilling 

Hvordan er det muligt, at immunisere varighed og konveksitet på en 

obligationsportefølje ved brug af optioner på obligationer?  

 

Hvordan er det muligt, når den underliggende obligation ikke ejes, spekulativt at 

anvende optionsstrategier på obligationer ved en forventning om stigende, faldende og 

uændrede obligationskurser? 

2.3 Metode 

Opgaven vil tage udgangspunkt i en fiktiv obligationsportefølje som antages, at udgøre 

hele markedet. Obligationerne er i danske kroner og er alle inkonverterbare. 

For at analysere hvordan det er muligt at varigheds og konveksitets immunisere en 

obligationsportefølje vil følgende analyser blive udført: 

- Bestemmelse af nulkuponstrukturen ud fra bootstrapping metoden 

                                                
1 Kilde: www.statistikbanken.dk  penge og kapitalmarked DNVPDKRVP-registrerede papirer 

efter datatype, værdiansættelse, investorbranche, udstederbranche, valuta, tid og papirtype 

http://www.statistikbanken.dk/
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- Beregning af varighed og konveksitet ud fra Fisher Weil definitionen på 

porteføljeniveau samt papirniveau. 

- Beskrivelse af rentebinomialmodellerne Ho & Lee samt Black-Derman-Toy 

(BDT). 

- Foretage kalibrering af de korte renter i binomialgitteret hjælp af disse modeller 

på baggrund af den bestemte nulkuponstruktur og analysere og vurdere disse 

resultater  

- Beskrive optioner og deres egenskaber. 

- Beregning af optionspriser for obligation C i et binomialgitter skabt ved 

foregående analyse af Ho & Lee samt BDT modellen og analysere og vurdere 

forskelle i output.  

- Analysere ved hjælp af delta hedge og delta/gamma hedge metoderne om den 

bestående porteføljes rente og konveksitetsrisiko kan immuniseres ved brug af 

europæiske put optioner. Analysen vil blive foretaget med såvel Ho & Lee 

rentegitter som BDT for, at belyse konsekvensen ved valg af 

kalibreringsmetode.  

- Diskutere konsekvenser ved konverterbare obligationer i porteføljen med 

udgangspunkt i prisfastsættelse af konverterbare obligationer. 

Til at analysere hvordan optioner kan anvendes spekulativt uden at investor selv ejer det 

underliggende aktiv vil følgende blive behandlet: 

- Redegørelse for, samt praktisk fremvisning og analyse af, strategierne købt/solgt 

call, købt/solgt put, straddle, strangle, negativ pris spread (Bear Spread), og 

positivt pris spread (Bull Spread) ud fra en forventning om stigende, faldende 

eller uændrede kurser på det underliggende aktiv obligation Q. 

 

For, at vurdere de praktiske muligheder for, at udføre de analyserede strategier vil en 

undersøgelse af udviklingen på markedet for børsnoterede obligationsoptioner i 

Danmark og Europa blive foretaget med udgangspunkt i data fra 2003-2009, leveret af 

Federation of European Securities Exchanges. Årsagen til, at dette datasæt er valgt er, at 

disse data er direkte sammenlignelige, idet rådata er leveret af de samme børser. 
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2.4 Afgrænsning 

- Kontinuert stokastisk rentestrukturteori vil ikke blive anvendt.  

- Andre estimationsmetoder af nulkuponrentestrukturen end den valgte vil ikke 

blive anvendt. 

- En-faktor og fler-faktor modeller i forbindelse med renteskift vil ikke blive 

behandlet. 

- Black Scholes formel for prisning af optioner vil ikke blive anvendt. 

- Der ses bort fra skat, transaktionsomkostninger, kortsalgsrestriktioner og 

lignende handelshindringer 

- Der ses bort fra konkursrisiko 

- Sikkerhedsstillelse i forbindelse med derivathandel vil ikke blive behandlet 

- Futures, swaps og andre derivater vil ikke blive anvendt. 

- Amerikanske optioner og andre typer optioner ud over europæiske vil ikke blive 

behandlet  

- Porteføljeteori vil ikke blive behandlet 

- Valutarisiko vil ikke blive behandlet 

- Variabelt forrentede obligationer behandles ikke 

- Erhvervsobligationer behandles ikke 

- Volatiliteter til brug i opgaven estimeres ikke men vil være givet 

- Teori omkring risikoneutral prisfastsættelse vil ikke blive behandlet 
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3 Indledende om den valgte obligationsportefølje 

 

3.1 Obligationsporteføljen 

Jeg har i opgaven her taget udgangspunkt i en fiktiv obligationsportefølje til at 

undersøge mulighederne for, at immunisere varighed og konveksitet med optioner. Alle 

obligationerne er i danske kroner, er alle fastforrentede og har årlige terminer. 

Porteføljen ser ud som følger jf. tabel 1: 

 Gældende obligationsportefølje/marked 

  

Obligation Nominel beholdning Kursværdi Løbetid Rente type Pris 

A 25.000.000 25.100.000 2 5 % st. 100,4 

B 25.000.000 25.175.000 2 5 % serie 100,7 

C 25.000.000 24.175.000 4 5 % st. 96,7 

D 25.000.000 24.775.000 4 5 % annuitet 99,1 

Total 100.000.000 99.225.000     
Tabel 1 

Denne obligationsportefølje giver anledning til følgende betalinger jf. tabel 2: 

  

Ydelser 

 
Pris 1 2 3 4 

A 100,4 5 105 0 0 

B 100,7 55 52,5 0 0 

C 96,7 5 5 5 105 

D 99,1 28,20118 28,20118326 28,20118 28,20118 
Tabel 2 

3.1.1 Bestemmelse af nulkuponstrukturen 

Idet bootstrapping metoden her er valgt til, at udregne nulkuponstrukturen ses det at 

dette obligationsmarked opfylder betingelserne for bootstrapping idet antallet af 

obligationer svarer til antal betalingstidspunkter, obligationerne er tilstrækkeligt 

forskellige og hver obligation højest har et tidspunkt, hvor ingen andre obligationer har 

en betaling.  

Derved kan diskonteringsfaktorerne bestemmes som: 𝑑 = 𝑌−1𝑃 

Altså, den inverse til ydelsesmatrixen * prismatrix. 
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Den inverse ydelsesmatrix ser således ud jf. tabel 3: 

Invers ydelsesmatrix 

-0,00952 0,019048 0 0 

0,009977 -0,00091 0 0 

-0,00045 -0,01814 

-

0,01 0,03723248 

-4,3E-21 0 0,01 -0,001772975 
Tabel 3 

Med dette givet fremkommer følgende diskonteringsfaktorer jf. tabel 4 samt 

nulkuponrenter jf. tabel 5:  

  

                    

 

Tabel 4               Tabel 5 

Nulkuponrenter er udregnet med den sædvanlige formel: 𝑦𝑡 = 𝑑𝑡
−1/𝑡

− 1   

I det virkelige marked er det dog langt mere kompleks idet markedet sjældent er så 

”pænt” som det opstillede her og man er derfor ikke så heldig at kunne aflæse 

nulkuponstrukturen direkte i markedet ej heller beregne ud fra kuponobligationer som 

anvendes i bootstrapping. 

I praksis vil man ofte undgå anvendelse af metoden idet bootstrapping kun giver 

diskonteringsfaktorer til de tidspunkter hvor der finder betaling sted og det er langt fra 

givet at der er brugbare obligationer nok i forhold til betalingstidspunkter til, at metoden 

kan anvendes. 

Er betingelserne for bootstrapping ikke til stede kan metoder som eksempelvis 

polynomium metoden, Nelson Siegel/Extended Nelson Siegel, LP metoden eller Cubic 

Splines blive anvendt. Disse metoder har selvfølgelig også deres fordele og ulemper 

men er langt mere anvendelige i praksis end tilfældet er med bootstrapping.   

For langt mere avancerede metoder kan anvendes stokastiske rentestruktur modeller 

såsom Merton, Cox, Ingersoll & Ross eller Vasicek som er dynamiske 

rentestrukturmodeller. 

d1 0,9619 

d2 0,9104 

d3 0,8504 

d4 0,7913 

𝑦1 3,9604 % 

𝑦2 4,8063 % 

𝑦3 5,5482 % 

𝑦4 6,0266 % 
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Det er ikke denne opgaves formål, at finde den optimale rentestrukturmodel blandt de 

mange og idet nulkuponstrukturen skulle bruges til, at løse problemstillingerne er 

bootstrapping anvendt som den simple måde at bestemme nulkuponstrukturen på.  

3.1.2 Bestemmelse af varighed og konveksitet på porteføljen 

Med nulkuponrenterne bestemt, er det nødvendigt at beregne de risikomål, som opgaven 

her sigter mod at immunisere. 

Begreberne varighed og konveksitet er de klassiske risikomål for obligationer. 

Varigheden udtrykker obligationers rentefølsomhed, gennemsnitlig restløbetid samt 

immuniseringshorisonten mens konveksiteten giver information om varighedens 

rentefølsomhed, den totale variation i betalingstidspunkterne samt angiver 2. ordens 

immuniseringsbetingelser.  

Jeg har i denne opgave valgt, at fokusere på brugen af Fisher Weil definitionen af 

varigheden og afledt heraf også konveksiteten. Denne definition har den fordel at den 

anvender nulkuponrenterne til bestemmelse af varigheden og kan antage proportionale 

skift: 

∆𝑦𝑡 = 𝛿 1 + 𝑦𝑡   2    

Denne model er at foretrække frem for den traditionelle definition af varighed, 

Macaulay varighed, da denne bygger på nogle temmelig urealistiske betingelser. Den 

beregnes ud fra effektiv rente og dermed antagelsen om, at rentestrukturen er helt flad 

(det kan ses i nulkuponstrukturen beregnet tidligere at det ikke er tilfældet), og at alle 

skift i rentekurven sker parallelt. 

Dette er anderledes for Fisher Weil definitionen idet denne antager proportionale skift i 

rentestrukturen. Dette er en smule bedre end Macaulay idet nulkuponstrukturen ikke er 

fald men problemet er fortsat, at et bestemt skift i rentestrukturen forudsættes. 

Mange forskellige skift i rentestrukturen kan modelleres ved brug af en-faktor og 

flerfaktor modeller men dette ligger uden for denne opgaves formål. Anvendes den 

klassiske definition af Fisher Weil varighed og konveksitet fås output jf. tabel 6. 

                                                
2 Kilde: Bjarne Astrup Jensen: ”Rentesregning”, 4. udgave s. 178 
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Samlet PV 396,9 

   

     Obligation Varighed Konveks. PV z 

A 1,9486 5,7980 100,4 0,2530 

B 1,4746 3,8985 100,7 0,2537 

C 3,7127 18,0939 96,7 0,2436 

D 2,4186 9,5097 99,1 0,2497 

     FW varighed porteføljen 2,38 

  FW konveksitet porteføljen 9,24 

  Tabel 6 

 Hvor disse data er beregnet ud fra de sædvanlige formler for konveksitet og varighed 

blot med nulkuponrenter som bagvedliggende i stedet for effektive renter. Dette gør, at 

den enkelte obligations varighed blot kan vægtes med z som er porteføljevægten. 

Følgende formler er anvendt til beregningerne: 

Varighed enkelt papir 

𝐷 =   𝑡 × 𝑤𝑡

𝑡𝑛

𝑡=𝑡1

, 𝑤𝑡 =  
𝑌𝑡 × (1 + 𝑟)−𝑡

𝑃𝑉
 

Varighed porteføljen 

𝐷𝑝𝑓 =  𝑧𝑙

𝑀

𝑙=1

× 𝐷𝑙 , 𝑧𝑙 =
𝑃𝑉𝑙

𝑃𝑉1 + ⋯ + 𝑃𝑉𝑀
 

Konveksitet enkelt papir 

𝐶 =   (𝑡2 + 𝑡) × 𝑤𝑡

𝑡𝑛

𝑡=𝑡1

, 𝑤𝑡 =  
𝑌𝑡 × (1 + 𝑟)−𝑡

𝑃𝑉
 

 

Konveksitet porteføljen 

𝐶𝑝𝑓 =  𝑧𝑙

𝑀

𝑙=1

× 𝐶𝑙 , 𝑧𝑙 =
𝑃𝑉𝑙

𝑃𝑉1 + ⋯ + 𝑃𝑉𝑀
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Denne måde at beregne varigheder på har fået noget kritik hvilket skyldes at de statiske 

varighedsmål systematisk har en tendens til at overvurdere kursfølsomheden, specielt på 

lange obligationer.
3
 Forfatterne til samme artikel, som kritiserer de statiske 

varighedsmål argumenterer for brugen af varighedsmål baseret på kontinuerte 

stokastiske modeller. 

Da varighed og konveksitet som bekendt siger noget om risikoen på obligationen er det 

disse 2 faktorer jeg i det følgende vil forsøge, at immunisere ved hjælp af optioner. 

Først og fremmest er det dog nødvendigt, at bestemme prisningen af optionerne. Jeg har 

i den forbindelse valgt, at benytte binomial-modellen til prisningen, af disse afledte 

aktiver. 

Årsagen til, at jeg undgår Black Scholes modellen, som ofte anvendes til prisning af 

optioner, sker primært af 2 grunde:  

- Black Scholes modellen forudsætter konstant rente 

- Black Scholes modellen forudsætter konstant volatilitet 

Når det drejer sig om optioner på obligationer er det meget strenge antagelser idet 

renten næppe er konstant samt, at obligationens volatilitet vil blive mindre og mindre jo 

tættere man er på udløb af obligationen, idet denne udløber på et kendt tidspunkt til en 

fastlagt pris i modsætning til aktier. 

Binomialmodellen tager hensyn til netop disse forhold, hvorfor den er så anvendelig 

som tilfældet er. 

For, at kunne anvende binomialmodellen er det dog nødvendigt først, at få bestemt de 

korte renter i binomialgitteret, der matcher den fundne nulkuponstruktur fra tidligere. 

Dette vil de følgende afsnit beskæftige sig med hvor en kalibrering til den fundne 

nulkuponstruktur vil foretages, ved hjælp af Ho & Lee modellen samt BDT modellen.  

                                                
3 Kilde: Peter Løchte Jørgensen og Odile Collignon: ”Varighedsbaseret prisfastsættelse af obligationer og 

optioner”, Ledelse og Erhvervsøkonomi/Handelsvidenskabeligt Tidsskrift/Erhvervsøkonomisk Tidsskrift, 

Bind 60 (1996) 4 
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4 Kalibrering af rentegitter 

 

Som nævnt er det nødvendigt, at bestemme hvilket rentegitter (altså de korte renter) der 

fitter nulkuponstrukturen før aktiver kan prises i binomial-modellen. 

Når de korte renter er fundet, kan afledte aktiver, som eksempelvis optioner, prises via 

gitteret. 

I dette afsnit vil jeg derfor operere med to modeller for udviklingen i den korte rente i 

binomialgitteret.  

Først vil jeg behandle Ho & Lee modellen og sidst Black, Derman & Toy modellen 

(BDT-modellen). 

Disse 2 modeller sætter nogle rammer for, hvordan de korte renter i binomial-gitteret 

skal vælges for, at matche den nuværende nulkuponstruktur. 

Jeg vil først kommentere på hvorfor det er nødvendigt, at rentegitteret skal kalibreres til 

nulkuponstrukturen, ved hjælp af en konkret model. Dette kan illustreres ved et lille 

eksempel
4
: 

Antag, at den risikoneutrale sandsynlighed, q, = ½ og at nulkuponrenten er 4 % både til 

tidspunkt 1 og tidspunkt 2. Dette giver at 𝑑2 = 0,9246 idet (1 + 0,04)−2 = 0,9246. 

Antages følgende 2 rentegitre for de korte renter: 

 

 

 

Prises denne nulkuponobligation igennem disse rentegitre med den sædvanlige formel 

for beregninger i binomialmodellen: 

 𝑃 =  
𝑞× 𝑃𝑜𝑝 +𝐵𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛  𝑖  𝑜𝑝 +  1−𝑞 ∗ 𝑃𝑛𝑒𝑑 +𝐵𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛  𝑖 𝑛𝑒𝑑  

1+𝑟
  

                                                
4 Lånt fra: Ken L. Bechmann: ”Forelæsningsnoter til Videregående obligationer og derivater.”, lektion 6 

Version: 23. august 2008. (Bilag 1)  

   
s: 

    
s: 

  

4,50 % 1 

   

4,28 % 1 

 

4 % 

    

4 % 

  

  

3,50 % 0 

   

3,72 % 0 

t: 0 1 

  

t: 0 1 
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Da fås, at begge disse gitre for de korte renter giver den samme 

diskonteringsfaktor/nulkuponrente, nemlig 𝑑2 = 0,9246. 

Som udgangspunkt kan man derfor sige, at begge disse gitre er kalibreret til den givne 

nulkuponrentestruktur. 

Det der adskiller gitrene er volatilitetsstrukturen som er gældende mellem renterne i 

gitteret og det formål som Ho & Lee modellen samt BDT-modellen opfylder, er netop at 

specificere denne bestemte volatilitetsstruktur, og derved kalibrere ét bestemt gitter til 

en given nulkuponstruktur. 

4.1 Ho & Lee modellen  

Ho & Lee modellen blev først set i 1986
5
 og er en model til, at bestemme de korte renter 

ud fra en givet nulkuponstruktur. Modellen bygger på forudsætningen om ingen 

arbitrage. 

Det specielle ved Ho & Lee modellen i relation til binomial-modellen er, at der for alle 

tidspunkter, t, skal gælde følgende sammenhæng
6
: 

𝐷 𝑇; 𝑡, 𝑠 = (1 + 𝑟 𝑇; 𝑡, 𝑠 )−(𝑇−𝑡) 

Hvor notationen er som følger: 

𝐷 𝑇, 0 : 𝑃𝑟𝑖𝑠𝑒𝑛 𝑝å 𝑡𝑖𝑑𝑠𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 0 𝑎𝑓 𝑛𝑢𝑙𝑘𝑢𝑝𝑜𝑛𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑑 𝑢𝑑𝑙ø𝑏 𝑝å 𝑡𝑖𝑑𝑠𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝑇. 

𝐷 𝑇; 𝑡, 𝑠 : 𝑃𝑟𝑖𝑠𝑒𝑛 𝑖 𝑡𝑖𝑙𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 𝑡, 𝑠 𝑎𝑓 𝑛𝑢𝑙𝑘𝑢𝑝𝑜𝑛𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑑 𝑢𝑑𝑙ø𝑏 𝑝å 𝑡𝑖𝑑𝑠𝑝𝑢𝑛𝑘 𝑇. 

𝑟 𝑇; 𝑡, 𝑠 : 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛 𝑖 𝑡𝑖𝑙𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 𝑡, 𝑠 𝑝å 𝑛𝑢𝑙𝑘𝑢𝑝𝑜𝑛𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑑 𝑢𝑑𝑙ø𝑏 𝑝å 𝑡𝑖𝑑𝑠𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝑇 

Modellen bygger på, at renterne, 𝑟 𝑇; 𝑡, 𝑠 , skal bestemmes så de er konsistente med 

med input til modellen. 

 

 

                                                
5 Kilde: Thomas S.Y. Ho and Sang-Bin Lee: “Term structure movements and pricing interest rate 

contingent claims”, The Journal of finance vol. XLI no. 5, December 1986 
6Kilde: Ken L. Bechmann: ”Forelæsningsnoter til Videregående obligationer og derivater.” lektion 6 

Version: 23. august 2008. Bemærk, her anvendes diskret rentetilskrivning. Den oprindelige Ho & Lee 

model anvender kontinuert rentetilskrivning. (Bilag 1)  
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Inputtet i Ho og Lee består af 3 dele: 

- Den nuværende nulkuponrentestruktur 

- Den risikoneutrale sandsynlighed, q. 

- Den ”specielle” Ho & Lee volatilitetsstruktur 

Ho & Lee volatilitetsstrukturen er kendetegnet ved at der på alle tidspunkter, t, skal 

gælde følgende
7
: 

𝐷 𝑡 + 1; 𝑡, 𝑠 + 1 =  × 𝐷(𝑡 + 1; 𝑡, 𝑠) 

Hvor h er en givet konstant estimeret ud fra historiske data
8
. 

Dette kan vises at implicere at 
9
 

𝐷 𝑇; 𝑡, 𝑠 + 1 = 𝑇−𝑡 × 𝐷(𝑇; 𝑡, 𝑠) 

Med disse sammenhænge er det nu muligt at konstruere hele rentegitteret således at det 

er konsistent med volatilitetsstrukturen samt den gældende nulkuponstruktur. 

4.1.1 Kalibrering med Ho og Lee Modellen 

Som det blev anført i ovenstående er der 3 input der skal bruges i modellen for, at 

frembringe den kalibrerede struktur af de korte renter i binomialmodellen. 

Det følgende antages inden kalibrering foretages: 

Risikoneutrale sandsynlighed, q :  0,5 

Konstanten h   : 0,96 

Nulkuponstrukturen og diskonteringsfaktorerne så ud som tidligere beregnet i tabel 4+5: 

d1 0,9619 

d2 0,9104 

d3 0,8504 

d4 0,7913 

  

                                                
7  Kilde: Ken L. Bechmann: ”Forelæsningsnoter til Videregående obligationer og derivater.” lektion 6, 

Version: 23. august 2008. (Bilag 1) 
8 I opgaven her estimeres denne ikke men forudsættes givet. 
9 Kilde: Ken L. Bechmann: ”Forelæsningsnoter til Videregående obligationer og derivater.” lektion 

6,Version: 23. august 2008. (Bilag 1) 

𝑦1 3,9604 % 

𝑦2 4,8063 % 

𝑦3 5,5482 % 

𝑦4 6,0266 % 
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Med disse parametre angivet er det nu muligt, at arbejde sig frem i gitteret. 

I dette tilfælde er der altså tale om bestemmelse af følgende rentegitter: 

     

s: 

    

 R(4;3,3)  3 

   

 R(3;2,2) 

  

  

 R(2;1,1) 

 

 R(4;3,2)  2 

 

 R(1;0) 

 

 R(3;2,1) 

  

  

 R(2;1,0) 

 

R(4;3,1)   1 

   

 R(3;2,0) 

  

    

R(4;3,0)  0 

      t: 0 1 2 3 

 
      Tabel 7 

𝑟(1; 0) kan aflæses direkte i nulkuponstrukturen til 3,9604 % svarende til rente på 

D(1;0). 

For, at bestemme 𝑟 2; 1,0  og 𝑟(2; 1,1) må det implicit være sådan, at D(2;0) skal 

opfylde følgende betingelse: 

𝐷(2; 0) =  
𝑞 ×  𝐷(2; 1,1 +   1 − 𝑞 ∗  𝐷(2; 1,0 

1 + 𝑟(1; 0)
 

Og da det huskes at   𝑇; 𝑡, 𝑠 + 1 = 𝑇−𝑡 × 𝐷(𝑇; 𝑡, 𝑠) kan ovenstående formel skrives  

som: (2; 0) =  
𝑞× 𝐷(2;1,0 ×𝐻+ 1−𝑞 × 𝐷(2;1,0 

1+𝑟(1;0)
 

Altså er det vist, at dette blot er en ligning med en ubekendt, nemlig D(2;1,0). 

Da den eksakte værdi af D(2;0) er kendt, jf. diskonteringsfaktorerne, er løsningen fundet 

ved hjælp af problemløseren i Excel idet ovenstående ligningsresultat skal være lig 

D(2;0). Problemløseren sættes derfor til, at gætte på den værdi af D(2;1,0) der medfører 

at D(2;0) passer med det beregnede i nulkuponstrukturen. Derved kan D(2;1,1) hurtigt 

bestemmes som 𝑇−𝑡 × 𝐷(2; 1,0) jf. tabel 8. 
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s: 

     

3 

      

  

0,9271 D(2;1,1) 

 

2 

 
0,9104 D(2;0) 

   

  
 0,9658 D(2;1,0) 

 
1 

      

     
0 

      t: 0 1 2 3 

 Tabel 8 

Herved kan renterne 𝑟 2; 1,0  og 𝑟(2; 1,1) bestemmes som: 𝑟𝑇;𝑡 ,𝑠 = 𝑑𝑇;𝑡 ,𝑠
−1/1

− 1. 

     
s: 

     
3 

   

  

  

  

 7,8603 % 𝑟 2; 1,1  

 

2 

 

 3,9604 % 𝑟 2; 0    

  

  
 3,5459 % 𝑟 2; 1,0  

 
1 

   

  

  

     
0 

      t: 0 1 2 3 

 Tabel 9 

Grundprincippet for at finde de resterende renter er ikke meget forskellig fra 

ovenstående metode.  

For, at finde renterne 𝑟 3; 2,0 ,   3; 2,1  og 𝑟(3; 2,2) er der lavet et initial gæt på 

D(3;2,0). Dette er den ene ubekendte der er tale om idet D(3;2,1) og D(3;2,2) findes på 

baggrund af netop D(3;2,0). Herefter beregnes D(3;1,0), D(3;1,1) og D(3;0) på 

baggrund af de allerede fundne renter fra før. Giver denne tilbageregning i gitteret med 

det første gæt på D(3;2,0) ikke den samme værdi af D(3;0), som beregnet i 

nulkuponstrukturen, skal problemløseren i Excel finde den værdi af D(3;2,0), som løser 

ligningen med 1 ubekendt således, at det matcher den sande værdi af D(3;0).  

Herved kan renterne 𝑟 3; 2,0 ,   3; 2,1  og 𝑟(3; 2,2) udregnes, som nævnt tidligere. 

Således bliver de øvrige diskonteringsfaktorer jf. ovenstående til bestemmelse af D(3;0) 

og D(4;0) jf. tabel 10 og 11. 
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D(3;0) 

   

s: 

     

3 

   
0,8960 D(3;2,2) 

 

  

0,8481 D(3;1,1) 

 

2 

 

0,8504 D(3;0) 0,9334 D(3;2,1) 

 

  
 0,9202 D(3;1,0) 

 
1 

   

0,9723 D(3;2,0) 

 

     

0 

      t: 0 1 2 3 

 Tabel 10 

  D(4;0) 

   

s: 

    
0,8735 D(4;3,3)3 

   

0,7990 D(4;2,2) 

 

  
0,7723 D(4;1,0) 0,9009 D(4;3,2)2 

 
0,7913 D(4;0) 0,8670 D(4;2,1) 

 

  

 0,8729 D(4;1,0) 0,9479 D(4;3,1)1 

   
0,9408 D(4;2,0) 

 

    
0,9874 D(4;3,1)0 

      t: 0 1 2 3 

 Tabel 11 

På denne måde kommer det komplette rentegitter til, som netop er kalibreret til den 

nuværende nulkuponrentestruktur, at se ud som følger af tabel 12. 

     
s: 

    

14,4761 % 3 

   

11,6009 % 

  

  

 7,8603 % 

 

9,8970 % 2 

 

 3,9604 % 

 

7,1369 % 

  

  

 3,5459 % 

 

5,5011 % 1 

   
2,8514 % 

  

    

1,2811 % 0 

      t: 0 1 2 3 

 Tabel 12 

Som det ses er modellen altså relativt nem at arbejde med, men den har bestemt også 

sine svagheder. Først og fremmest vil der på et tidspunkt opstå negative korte renter i 

gitteret
10

 hvilket ikke kan siges at være realistisk. Dernæst kan det ses på nedenstående 

                                                
10 Kilde: Ken L. Bechmann: ”Forelæsningsnoter til Videregående obligationer og derivater.”, lektion 6, 

Version: 23. august 2008. (Bilag 1) 
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figur 1
11

, at alle mulige rentestrukturer på fremtidige tidspunkter vil være parallelle og 

det giver en meget svag mulighed for, at modellere fremtidige rentestrukturer. 

 

Figur 1 

Det er i ovenstående vist hvorledes de korte renter i binomialgitteret kan bestemmes ved 

brug af Ho & Lee modellens sammenhænge. Modellen er nem at arbejde med men har 

nogle afgørende svagheder i form af mulighed for negative renter samt det faktum at 

alle fremtidige rentestrukturer vil være parallelle. Efter en gennemgang af BDT 

modellen vil begge disse modellers genererede rentegitre blive anvendt til, at prise en 

option på en kuponobligation via binomialgitteret. 

4.2 BDT-Modellen   

BDT-modellen er udviklet af Fisher Black, Emanuel Derman og William Toy og blev 

præsenteret i 1990
12

. Denne model bygger ligeledes på teorien om ingen arbitrage. 

Modellen ligninger i sin grundform Ho & Lee modellen men adskiller sig dog på nogle 

væsentlige punkter. 

Det specielle ved BDT-modellen i relation til binomial-modellen er, at der for alle 

tidspunkter, t, skal gælde følgende sammenhæng
13

:                                                  

 𝑇; 𝑡 − 1, 𝑠 = 𝑣(𝑡) × 𝑟(𝑇; 𝑡 − 1, 𝑠 − 1) 

                                                

11 Hvert punkt er udregnet med følgende formel: 𝑑
(𝑇;𝑡,𝑠)

(−
1

𝑇−1
)
− 1 

12 Kilde: F. Black, E. Derman & W. Toy: “A one-factor model of interest rates and its application to 

treasury bond options”, Financial Analysts Journal/January-February 1990 
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Hvor 𝑣(𝑡)er et mål for den volatilitet der vil være gældende mellem renterne på det 

fremtidige tidspunkt, 𝑡, hvor 𝑣 𝑡  ligeledes udledes, som et output af kalibreringen.  

Såfremt både de korte renter og den fremtidige volatilitetsstruktur ønskes som output, så 

kræves et yderligere input i form af den nuværende volatilitetsstruktur målt som 

forholdet mellem renterne på tidspunkt 1 hvilket giver følgende sammenhæng
14

:  

𝑟 𝑇; 1,1 = 𝑐 𝑇 × 𝑟(𝑇; 1,0) 

𝑐 𝑇  er givet som input baseret på historiske data om renteudviklingen
15

. 𝑐 𝑇  udregnes 

som: 𝑒(2× 𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑  𝑣𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦  ). 

Som med Ho & Lee er det nu muligt med disse sammenhænge at arbejde sig videre i 

gitteret således, at dette er i overensstemmelse med den gældende nulkuponstruktur og 

volatilitetsstruktur og foretage den endelige kalibrering. 

I det følgende vises hvorledes renterne, der er i tråd med BDT-modellen skal 

bestemmes. 

4.2.1 Kalibrering med BDT-Modellen 

Som nævnt er der nogle input, som er nødvendige før en kalibrering med BDT-

modellen kan foretages i binomialgitteret. 

Følgende term structure ses inden kalibrering finder sted: 

Term structure 

T Nulkuponrente d(T;0) Yield volatility c(T) 

1 3,9604 % 0,9619 20 % 1,49182 

2 4,8063 % 0,9104 19 % 1,46228 

3 5,5482 % 0,8504 18 % 1,43333 

4 6,0266 % 0,7913 17 % 1,40495 
 Tabel 13 

 

 

                                                                                                                                          
13 Kilde: Ken L. Bechmann: ”Forelæsningsnoter til Videregående obligationer og derivater.”, lektion 6 

Version: 23. august 2008. (Bilag 1) 
14 Kilde: Ken L. Bechmann: ”Forelæsningsnoter til Videregående obligationer og derivater. Version: 23.”, 

lektion 6, 23. august 2008. (Bilag 1) 
15 Er givet i opgaven 
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Desuden antages følgende: 

Risikoneutrale sandsynlighed, q:  0,5 

Nulkuponrenter samt diskonteringsfaktorer er selvfølgelig det samme som anført i tabel 

4 og 5. 

Det nye her er som det ses yield volatility som angiver rentevolatiliteten på disse 

selvsamme nulkuponer
16

. 

Nulkuponstrukturen samt volatilitetskurven giver den samlede term-structure i BDT-

modellen. 

Det der bemærkes er, at hvor Ho & Lee modellen opererede med en konstant, h, som 

sammenhængen mellem renterne i hver node uanset tidspunktet, så er BDT-modellen 

anderledes, da den opererer med forskellige volatiliteter, afhængig af løbetiden. 

Som med Ho & Lee modellen handler det om, at finde renterne i nedenstående tabel 14: 

     

s: 

    

 R(4;3,3)  3 

   

 R(3;2,2) 

  

  

 R(2;1,1) 

 

 R(4;3,2)  2 

 

 R(1;0) 

 

 R(3;2,1) 

  

  

 R(2;1,0) 

 

R(4;3,1)   1 

   

 R(3;2,0) 

  

    

R(4;3,0)  0 

      t: 0 1 2 3 

 
      Tabel 14 

𝑟(1; 0) kan aflæses direkte i nulkuponstrukturen til 3,9604 %, svarende til rente på 

D(1;0), fuldstændig som med Ho & Lee. 

Det bemærkes nu, at det er muligt i gitteret, at beregne r(T;1,0) grundet den sædvanlige 

beregningsformel for noder i gitteret samt de tidligere anførte sammenhænge under 

BDT-modellen. 

                                                
16 Kilde: F. Black, E. Derman & W. Toy: “A one-factor model of interest rates and its application to 

treasury bond options”, Financial Analysts Journal/January-February 1990 
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𝐷 𝑇; 0 =  
𝑞 ×  𝐷(𝑇; 1,  +   1 − 𝑞 ∗  𝐷(𝑇; 1,0 

1 + 𝑟 1; 0 
      17 

 =  
𝑞 ×  1 + 𝑟 𝑇; 1,1  

− 𝑇−1 
+   1 − 𝑞 ×  1 + 𝑟 𝑇; 1,0  

− 𝑇−1 

1 + 𝑟 1; 0 
 

=
𝑞 ×  1 + 𝑐(𝑇) × 𝑟 𝑇; 1,0  

− 𝑇−1 
+  1 − 𝑞 ×  1 +× 𝑟 𝑇; 1,0  

− 𝑇−1 

1 + 𝑟 1; 0 
 

Det bemærkes i ovenstående ligning, at eneste ubekendte faktor er 𝑟 ; 1,0   

Da den eksakte værdi af D(T;0) er kendt, jf. diskonteringsfaktorerne, er løsningen 

fundet ved brug af problemløserfunktionen i Excel idet ovenstående ligningsresultat 

skal være lig D(T;0). Problemløseren sættes derfor til, at gætte på den værdi af r(T;1,0) 

der medfører at D(T;0) passer med det beregnede i nulkuponstrukturen. 

Udregnes nu for værdi D(2;0) kommer værdierne af r(2;1,0) og r(2;1,0) i følgende gitter 

(tabel 15). 

     
s: 

     
3 

   

  

  

  

 6,7343 % 𝑟 2; 1,1  
 

2 

 

 3,9604 % 𝑟 2; 0    

  

  
4,6053 % 𝑟 2; 1,0  

 
1 

   

  

  

     
0 

      t: 0 1 2 3 

 Tabel 15 

Hvor 𝑟 2; 1,0  er værdien der gættes på således, at gitter for diskonteringsfaktorerne 

dannes i tabel 16. 

 

 

 

                                                
17 Kilde: Ken L. Bechmann: ”Forelæsningsnoter til Videregående obligationer og derivater. Version: 23.”, 

lektion 6, 23. august 2008. (Bilag 1) 
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s: 

     

3 

   
1 

  

  

0,9369 D(2;1,1) 

 

2 

 

0,9104 D(2;0) 1 

  

  
 0,9560 D(2;1,0) 

 
1 

   

1 

  

     

0 

      t: 0 1 2 3 

 Tabel 16 

Det ses i tabel 16 at de beregnede renter i gitteret med sædvanlig tilbage-regning giver 

præcis værdien af D(2;0).   

𝑟 2; 1,1  er beregnet ud fra sammenhængen 𝑟 2; 1,1 = 𝑐 2 × 𝑟(2; 1,0). 

Når der skal regnes videre i gitteret opstår nu det problem, at det ikke længere kun er 1 

ubekendt 𝑟 3; 2,0  der skal bestemmes, men også outputtet 𝑣(𝑡) idet sammenhængen 

𝑟 𝑇; 𝑡 − 1, 𝑠 = 𝑣(𝑡) × 𝑟(𝑇; 𝑡 − 1, 𝑠 − 1) skal gælde. Desuden skal sammenhængen 

𝑟 3; 1,1 = 𝑐 3 × 𝑟(3; 1,0) stadig være opfyldt. 

Renterne 𝑟 3; 2,0 ,   3; 2,1  og 𝑟(3; 2,2) regnes nu på følgende måde: 

Først gives et gæt på hvilken rente 𝑟(3; 1,0) der giver, at D(3;0) matcher med den 

korrekte værdi af D(3;0) jf. nulkuponstrukturen. 

Jeg har regnet ud, at 𝒓 𝟑; 𝟏, 𝟎 = 5,2350 % hvilket giver, at 𝒓 𝟑; 𝟏, 𝟏 = 𝒄 𝟑 ×

𝒓(𝟑; 𝟏, 𝟎) = 7,5035 % hvilet ved sædvanlig tilbageregning giver, at D(3;0) = 0,8504 

idet D(3;0) er givet som: 

0,5 ×  1 + 𝑐(3) × 𝑟 3; 1,0  
− 3−1 

+   1 − 0,5 ×  1 +× 𝑟 3; 1,0  
− 3−1 

1 + 𝑟 1; 0 
 

Derved er det nu også muligt, at udregne D(3;1,0) og D(3;1,1) idet disse er givet som 

(1 + 𝑟 3; 1, 𝑠 )−(3−1). Dette skaber følgende pristræ jf. tabel 17 for D(3;0). 
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s: 

     

3 

   

? D(3;2,2) 

 

  

0,8653 D(3;1,1) 

 

2 

 

0,8504 D(3;0) ? D(3;2,1) 

 

  
 0,9030 D(3;1,0) 

 
1 

   

? D(3;2,0) 

 

     

0 

      t: 0 1 2 3 

 Tabel 17 

Det ses nu, at der stadig mangler D(3;2,0)/𝑟 3; 2,0 , idet denne størrelse samt 𝑣(2) 

anvendes til, at bestemme de sidste renter/diskonteringsfaktorer. 

Fremgangsmåden jeg har anvendt i denne forbindelse er følgende problemstilling, som 

er anvendt i Excels problemløser: 

Hvilken 𝒓 𝟑; 𝟐, 𝟎  samt 𝒗(𝟐) skaber de sande værdier af D(3;1,0) og D(3;1,1) som jo 

netop er fundet i ovenstående og altså derfor er kendte? 

På denne måde kan 𝑟 3; 2,0 , 𝑟 3; 2,1   og 𝑟 3; 2,2  samt 𝑣 2  bestemmes til: 

𝒓 𝟑; 𝟐, 𝟎 = 4,8750 % 

𝒓 𝟑; 𝟐, 𝟏 = 6,8810 % 

𝒓 𝟑; 𝟐, 𝟐 = 9,7125 % 

𝒗(𝟐): 1,4115 

idet 𝑟 𝑇; 𝑡 − 1, 𝑠 = 𝑣(𝑡) × 𝑟(𝑇; 𝑡 − 1, 𝑠 − 1) skal gælde. 

Dette giver følgende prisudvikling for D(3;0) jf. tabel 18. 
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s: 

    

1 3 

   
0,9115 D(3;2,2) 

 

  

0,8653 D(3;1,1) 1 2 

 

0,8504 D(3;0) 0,9356 D(3;2,1) 

 

  
 0,9030 D(3;1,0) 1 1 

   

0,9535 D(3;2,0) 

 

    

1 0 

      t: 0 1 2 3 

 Tabel 18 

Med præcis samme fremgangsmåde er det nu muligt, at bestemme renter til 𝑟 4; 3,0  

mv.  

Der startes som tidligere skrevet med, at bestemme renten 𝑟 4; 1,0  og herfra beregne 

𝑟 4; 1,1  der præcis giver D(4;0). Herfra kan der så bestemmes eksakte priser for 

D(4;1,0) og D(4;1,1). Ud fra dette resultat er det muligt, at bestemme hvilken rente 

𝑟 4; 3,0  og volatilitet 𝑣(3) der præcis giver de kendte D(4;1,0) og D(4;1,1). 

Dette giver følgende pristræ for D(4;0) jf. tabel 19: 

     
 s: 

     

1 4 

    

0,8964 D(4;3,3) 

 

   
0,8285 D(4;2,2) 1 3 

  

0,7964 D(4;1,1) 0,9217 D(4;3,2) 

 

 

0,7913 D(4;0) 0,8715 D(4;2,1) 1 2 

  
0,8489 D(4;1,0) 0,9412 D(4;3,1) 

 

   

0,9045 D(4;2,0) 1 1 

    

0,9561 D(4;3,0) 

 

     
1 0 

t: 0 1 2 3 4 

 Tabel 19 

På denne måde er 𝑟 4; 3,0 , 𝑟 4; 3,1 , 𝑟 4; 3,2  og 𝑟 4; 3,3  samt 𝑣 3  bestemt til: 

𝒓 𝟒; 𝟑, 𝟎 = 4,5949 % 

𝒓 𝟒; 𝟑, 𝟏 = 6,2493 % 

𝒓 𝟒; 𝟑, 𝟐 = 8,4995 % 

𝒓 𝟒; 𝟑, 𝟑 = 11,5599 % 
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𝒗(𝟑): 1,36007 

Det komplette rentegitter kommer til, som netop er kalibreret til den nuværende 

nulkuponrentestruktur, at se ud på følgende måde: 

     

s: 

    

11,5599 % 3 

   
9,7125 % 

  

  

6,7343 % 

 

8,4995 % 2 

 

 3,9604 % 

 
6,8810 % 

  

  
4,6053 % 

 

6,2493 % 1 

   

4,8750 % 

  

    

4,5949 % 0 

      t: 0 1 2 3 

 Tabel 20 

BDT modellen er væsentligt tungere at arbejde med i forhold til Ho & Lee. Det er dog 

umagen værd idet, der undgås negative korte renter i gitteret samt, at rentestrukturen 

ikke behøver være parallel da den fremtidige volatilitetsstruktur bestemmes, som et 

output af modellen og derfor ikke er den samme i hvert tidspunkt, t. Det ses af figur 2 

hvordan de korte renter bevæger sig ved BDT modellen. 

 

Figur 2 
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4.3 Opsummering 

I de foregående afsnit har jeg ved hjælp af metoderne i Ho & Lee samt BDT modellen 

fundet det gitter for de korte renter, der eksakt matcher den fundne 

nulkuponrentestruktur samt volatilitetsstruktur for modellerne. 

Denne kalibrering viser en ganske signifikant forskel, i det beregnede rentegitter i både 

renter, men også udviklingen. Årsagerne til disse forskelle skal findes i måden 

modellerne udleder de korte renter på.  

Ho & Lee modellen er meget lidt fleksibel idet den antager en konstant, h, som skal 

gælde mellem alle renterne i gitteret på tidspunktet, t. Dette forhold gør, at modellen vil 

modellere, at alle mulige rentestrukturer på fremtidige tidspunkter vil være parallelle, og 

det giver en meget svag mulighed for, at modellere fremtidige (realistiske) 

rentestrukturer. Samtidig tillader Ho & Lee negative korte renter, hvilket må betragtes 

som urealistisk. 

BDT-modellen er langt mere fleksibel idet den netop, som del af output i modellen, 

giver volatilitetssammenhængen mellem renterne på tidspunkt, t, og derfor ikke, som i 

Ho & Lee, er givet ved en konstant. 

Dette giver en langt større frihed til, at modellere fremtidige rentestrukturer, idet alle 

mulige rentestrukturer på fremtidige tidspunkter ikke længere vil være parallelle og det 

giver en meget bedre mulighed for, at modellere fremtidige (realistiske) rentestrukturer. 

Dernæst sørger BDT modellen for, at negative renter ikke opstår. 

Med de grundlæggende ting på plads for, at kunne bruge binomialmodellen vil jeg nu 

undersøge, om det er muligt, at immunisere den givne portefølje ved hjælp af 

europæiske put optioner. 

  



Side 27 af 79 

 

5 Varigheds- og konveksitets immunisering med optioner 

 

5.1 Kort om optioner 

Indledningsvis vil jeg starte med kort, at redegøre for hvad optioner er og hvorfor de 

kan være interessante i porteføljemæssige sammenhænge. 

Helt grundlæggende kan en option defineres som en ret, men ikke en pligt til, at købe 

eller sælge et underliggende aktiv til en aftalt pris med levering på et fremtidigt 

tidspunkt. Prisen for denne ret kaldes præmien og betales ved køb af kontrakten. 

Købsretten kaldes en call option mens salgsretten kaldes en put option. Det er muligt 

både, at købe og sælge en optionskontrakt. Dvs., at når man køber en put option køber 

man retten til, at sælge det underliggende aktiv til aftalekursen/strikekursen på 

udløbstidspunktet.  

Det gives af ovenstående, at købte put-optionskontrakter har et afkastforløb der følger af 

figur 3 hvor y aksen er defineret som et tab/gevinst. 

 

Figur 3  

 

85,00 90,00 95,00 100,00 105,00 
kurs/pris på et givent aktiv

Afkastdiagram for købte put-optioner

Put option

Strikekursen

in the 
money

at the money
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Det er givet af figur 3, at som køber af put optionen har investor en bund under hvor 

meget det er muligt, at tabe, begrænset til præmien, mens gevinstpotentialet er 

uendeligt.  

Er kursen præcis på strikekursen siges det at optionen er at-the-money mens det tilfælde 

hvor kursen på optionen er højere end strikekursen kaldes out-of-the-money. 

Modparten til en købt option har påtaget sig pligten til, at købe eller sælge et givet aktiv. 

I tilfældet med put-optionen forpligter sælgeren af optionen sig til, at købe det givne 

aktiv til strikekursen. Det bemærkes af figur 4, at sælgeren af optionen har en 

maksimum gevinst på præmien mens hans tabsrisiko er ubegrænset. Afledt heraf giver 

optioner et asymmetrisk afkastbillede.

 

Figur 4 

Når der kigges på call optioner ser afkastdiagrammerne en anelse anderledes ud. Det 

skyldes, at dette jo er købs-retter i modsætning til put-optioner som er salgs-retter. 

Afkastdiagrammer for købte og solgte call optioner fremgår af figur 5 og 6. 

 

Figur 5 

85,00 90,00 95,00 100,00 105,00 

kurs/pris på et givent aktiv

Afkastdiagram for solgte put-optioner

Put option
Strikekursen

- 50,00 100,00 150,00 200,00 
kurs/pris på et givent aktiv

Afkastdiagram købt Call option

Call option
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Figur 6 

Det ses, at købte call optioner har samme egenskab som købte put optioner med bund 

under tabet. 

Der findes 2 primære typer af optioner og de kaldes amerikanske optioner samt 

europæiske optioner. Da der vil ske anvendelse af europæiske optioner i denne opgave 

vil jeg ikke bruge meget plads til amerikanske optioner. 

Europæiske optioner kan ikke udnyttes i perioden, hvilket adskiller dem fra de 

amerikanske optioner, som kan udnyttes på et hvilken som helst tidspunkt. Det gør også 

prisningen af amerikanske optioner mere omstændig da det selvfølgelig er nødvendigt, 

at tage højde for mulig førtidig udnyttelse af optionen.  

5.2 Immunisering af varighed med optioner 

De klassiske risikomål på obligationsporteføljer er som tidligere fundet varigheden og 

den 2. afledte, konveksiteten. 

I dette afsnit vil jeg først forsøge ved hjælp af delta hedge metoden, at immunisere 

porteføljens renterisiko, målt ved varigheden, ved hjælp af en købt put option. Jeg vil 

foretage denne analyse ved en fortsat anvendelse af binomialmodellen, som basis for 

prisning af optioner og obligationer. 

Indledningsvis vil jeg beskrive det helt centrale nøgletal Delta, δ, samt hvordan dette 

nøgletal kan beregnes i binomialmodellen. Dernæst vil jeg beregne optionsprisen og 

dens udvikling i binomialgitteret for Ho & Lee modellen samt BDT modellen for, at 

vise hvorledes de 2 forskellige rentegitre påvirker prisningen af optionen. 

- 50,00 100,00 150,00 200,00 

kurs/pris på et givent aktiv

Afkastdiagram solgt Call option

call option



Side 30 af 79 

 

Til sidst vil jeg beregne den egentlige delta hedge for porteføljen ud fra både Ho & Lee 

modellen samt BDT-modellens priser. 

5.2.1 Delta (δ) 

Delta, δ, er en af ”The Greeks” i optionsterminologi og er et helt centralt risikonøgletal 

for optioner. δ defineres som kursfølsomheden for optionens præmie ved en ændring i 

spotkursen på det underliggende aktiv
18

. Dette risikomål er selvfølgelig nødvendigt, at 

have beregnet inden en delta hedge kan udføres. 

I binomialmodellen kan δ beregnes ud fra følgende formel
19

: 

𝛿 =
𝑓1,1 − 𝑓1,0

𝑆0𝑢 − 𝑆0𝑑
 

Hvor 𝑓1,1 = optionsprisen i t=1 og s = 1 og 𝑓1,0= optionsprisen i t=1 og s=0. 

𝑆0𝑢 er lig med værdien af underliggende aktive i upstate i t =1 mens 𝑆0𝑑= værdi af 

underliggende aktiv i downstate i t=1. 

Reelt er δ bestemt til tidspunkt Δt med denne formel. I praksis anvendes dette dog som 

et estimat på δ til tidspunkt 0 også
20

.  

Delta vil for put-optioner altid ligge i intervallet [-1,0], mens det for call optioner vil 

være i intervallet [0,1]. En option som er meget out-of-the-money vil have deltaværdi 

tæt på 0, mens en option der er meget in-the-money, vil have en deltaværdi tæt på 1 

eller -1 alt efter om der er tale om en call eller put option. En at-the-money option vil 

have en delta tæt på ½ / -½, afhængig af typen
21

. 

Lidt kritik af denne fremgangsmåde vil være på sin plads. Jeg har i de tidligere 

binomaltræer forudsat en periodelænge svarende til 1 år mellem hver node. Dette er et 

meget groft binomialtræ, især til anvendelse af udregning af risikomål, som eksempelvis 

δ. Årsagen til dette skal findes i, at jeg implicit ignorerer alle bevægelser i priser på det 

underliggende aktiv, og dermed optionen, imellem hvert t. Ønskes en meget præcis og 

                                                
18 Kilde: Michael Christensen: ”Obligationsinvestering, Teoretiske overvejelser og praktisk anvendelse”, 

6. udgave. S.193 
19 Kilde: John C. Hull: “Options, futures, and other derivatives”, Seventh edition, s. 413 
20 Kilde: John C. Hull: “Options, futures, and other derivatives”, Seventh edition, s. 414 
21 Kilde: Michael Christensen: ”Obligationsinvestering, Teoretiske overvejelser og praktisk anvendelse”, 

6. udgave. S.193 
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pålidelig approksimation af risikomål i binomialmodellen, er det nødvendigt, at lave et 

meget fint og detaljeret træ hvor periodelængden er ultra kort. Skulle det være helt 

optimalt, skal det helt ned på 1 dags mellemrum eller kortere for, at gøre det ekstremt 

detaljeret. 

En så præcis approksimation vil dog indebære et helt uoverskueligt stort binomaltræ 

idet antallet af grene vil vokse voldsomt i takt med antallet af perioder. 

Jeg har dog vurderet, at det for konklusionen på den overordnede problemstilling 

vedrørende hvordan man kan immunisere varighedsrisiko, ikke er nødvendigt med 

denne ekstremt præcise approksimation og jeg fastholder på denne baggrund de meget 

grove tidsintervaller. 

5.2.2 Beregning af optionsprisen ved Ho & Lee rentegitter 

Som nævnt vil jeg beregne prisen på en put option ved brugen af Ho & Lee rentegitteret 

som blev fundet tidligere. 

Indledningsvis er det dog nødvendigt, at få defineret den option jeg har valgt at bruge 

til, at varigheds-immunisere porteføljen. Den valgte option har følgende karakteristika: 

Underliggende aktiv : Obligation C 

Optionstype  : Put option/ Europæisk 

Strikekurs  : 95,5 

Udløb  : Tidspunkt 3 (t=3) 

Underlig. kontraktstørrelse: 100.000 kr. 

Dette er altså en cross hedge idet det antages, at det ikke er muligt blot, at købe optioner 

på hvert underliggende aktiv i porteføljen og det er derfor er nødvendigt, at købe en 

option, der i varighed og konveksitet, afviger fra porteføljen. 

Indledningsvis er det nødvendigt, at bestemme prisudviklingen for obligation C ved 

hjælp af det fundne Ho & Lee rentegitter idet prisudviklingen i det underliggende aktiv 

er nødvendigt, at kende for, at kunne udregne δ.  
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Da Ho & Lee rentegitteret ses af tabel 11 giver det følgende prisudvikling for obligation 

C i et binomialgitter med q=0,5 jf. tabel 21: 

     
 s: 

     

100 4 

    
91,72  

 

   
88,38 

 
100 3 

  

89,97 

 

95,54  

 

 
96,70 

 
95,7 

 
100 2 

  

101,09 

 

99,52  

 

   

103,64 

 

100 1 

    
103,67  

 

     

100 0 

t: 0 1 2 3 4 

 Tabel 21 

Det ses, at prisen heldigvis passer med spotkursen på t=0. Hver node er udregnet med 

den sædvanlige formel: 𝑃 =  
𝑞× 𝑃𝑜𝑝 +𝐵𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛  𝑖 𝑜𝑝 +  1−𝑞 ∗ 𝑃𝑛𝑒𝑑 +𝐵𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛  𝑖 𝑛𝑒𝑑  

1+𝑟
 . 

Optionsprisen på put 95,5 optionen kan nu beregnes med udløb i tidspunkt 3 som følger 

af tabel 22. 

     
s: 

    

3,78 3 

   
1,6925 

  

  
0,7846 

 

0 2 

 

0,3774 

 

0 

  

  
0 

 

0 1 

   
0 

  

    

0 0 

      t: 0 1 2 3 

 Tabel 22 

Hvor værdi af optionen på tidspunkt 3 er udregnet efter den følgende formel: 

𝑀𝐴𝑋(𝑆𝑡𝑟𝑖𝑘𝑒−; 0). 

Da dette er en europæisk obligation kan den altså ikke udnyttes før t=3 og i det tilfælde 

har den en værdi på 0,3774 i dag da den kun i et state på udløbstidspunktet giver værdi.  

Jeg vil nu ligeledes forsøge, at prise optionen ved hjælp af BDT-modellens rentegitter 

for, at vurdere betydningen af rentegitterets udseende i relation til optionsprisen. 



Side 33 af 79 

 

5.2.3 Beregning af optionsprisen ved BDT rentegitter 

Jeg vil nu prise den samme option med præcis samme fremgangsmåde som med Ho & 

Lee modellen men blot med det rentegitter der blev fundet ved hjælp af BDT-modellen. 

Da BDT modellens rentegitter ses af tabel 19 giver det følgende prisudvikling for 

obligation C i et binomialgitter med q=0,5 jf. tabel 23: 

     

 s: 

     
100 4 

    

94,12  

 

   
91,55 

 
100 3 

  
92,63 

 
96,77  

 

 

96,70 

 

96,18 

 

100 2 

  
98,43 

 
98,82  

 

   
99,74 

 
100 1 

    

100,39  

 

     
100 0 

t: 0 1 2 3 4 

 Tabel 23 

Det fremgår af tabel 23 at der igen fremkommer den korrekte pris på obligationen via 

prisningen i rentegitteret. Hver t er udregnet på samme måde, som med Ho & Lee 

modellen med den sædvanlige formel. 

Optionsprisen på put 95,5 optionen kan nu beregnes med udløb i tidspunkt 3 som følger 

af tabel 24: 

     

s: 

    

1,38 3 

   
0,6290 

  

  

0,246 

 

0 2 

 

0,1417 

 

0 

  

  
0 

 

0 1 

   

0 

  

    

0 0 

      t: 0 1 2 3 

 Tabel 24 

Det ses at værdien af optionen i BDT scenariet er markant lavere hvilket er givet af en 

langt højere obligationskurs i t = 3 i den state hvor put-optionen faktisk har en værdi.  
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Det er ikke overraskende, at der er stor forskel på priserne på optionerne når der ses på 

forskellene i rentegitteret for de 2 modeller. Det understreger i høj grad, at det er utrolig 

vigtigt, at man i sin kalibrering har fundet det korrekte mål for volatiliteten som giver 

den mest præcis udvikling i de korte renter i forhold til nulkuponstrukturen.  

I det konkrete tilfælde betyder forudsætningerne for de 2 modeller, som jo giver samme 

obligationspris på tidspunkt t=0, at optionsprisen er tæt ved dobbelt så høj for optionen 

priset via Ho & Lee gitteret i forhold til BDT-modellen. 

Med de nødvendige rådata tilgængelig vil jeg nu undersøge om det er muligt helt, at 

varighedsimmunisere porteføljen anført tidligere ved hjælp af denne option jeg netop 

har priset i binomialgitteret. En beregning for optionen priset via Ho & Lee gitter såvel 

som BDT gitter vil blive foretaget.  

Jeg forventer, at der er en signifikant forskel i den analyserede immunisering af de 2 

optioner grundet den store forskel i prisen på optionen. 

5.2.4 Delta hedge metoden  

Jeg vil nu undersøge ved hjælp af en delta hedge strategi om det er muligt, at 

immunisere varigheden på porteføljen.  

Den helt grundlæggende idé med en delta hedge er, at sikre at den samlede porteføljes 

renterisiko er nul. Den samlede portefølje vil være den bestående obligationsportefølje 

samt det afledte aktiv, i dette tilfælde en option. 

Renterisikoen på en option kan approksimativt bestemmes som
22

: 

𝜕𝑃𝑝

𝜕𝑖
≈ 𝛿 ×

𝜕𝐾

𝜕𝑖
 

Hvor 𝑃𝑝  angiver optionspræmien, i dette tilfælde for en put-option, 𝑖 angiver renten, δ 

angiver optionens delta og K er kursen på det underliggende aktiv (altså obligation C i 

dette tilfælde). 

                                                
22 Kilde: Michael Christensen: ”Obligationsinvestering, Teoretiske overvejelser og praktisk anvendelse”, 

6. udgave. S. 201 
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Det følger af ovenstående, at såfremt renterisikoen på den obligationsporteføljen ønskes 

immuniseret så skal det gælde, at denne risiko skal afbalanceres ved hjælp af 

renterisikoen på optionen. 

Dette kan skrives som følgende sammenhæng
23

: 

𝛱 ×
𝜕𝛱

𝜕𝑖
= 𝛤 ×

𝜕𝑃𝑝

𝜕𝑖
, 𝑣𝑜𝑟 𝛤 ×

𝜕𝑃𝑝

𝜕𝑖
 ≈ 𝛤 × 𝛿 ×

𝜕𝐾

𝜕𝑖
 

Her er 𝛱 angivet som porteføljens kursværdi, 
𝜕𝛱

𝜕𝑖
 er porteføljens renterisiko, 𝛤 angiver 

antallet af put-optioner men de resterende parametre i formlen er nævnt tidligere. 

Med en omskrivning kan det optimale antal put-optioner der skal erhverves for en 

immunisering af porteføljen skrives som
24

: 𝛤 =  
𝛹

𝛿
× 𝛱 hvor 𝛹 angiver forholdet 

– (
𝜕𝛱

𝜕𝑖

𝜕𝐾

𝜕𝑖
) . 

𝜕𝐾

𝜕𝑖
 og 

𝜕𝛱

𝜕𝑖
 vil i opgaven her være det samme som den modificerede varighed. Fisher Weil 

varigheden fundet tidligere kan i det antagede rente-skift scenarie hvor kun et 

proportionalt skift i rentestrukturen forekommer, nemlig betragtes som den 

modificerede varighed
25

. 

Den strategi jeg har lagt op til her, ved brug af put optioner, kaldes også en protective 

put strategi. Jeg vil i det næste afsnit kort beskrive metoden ved en protective put 

strategi og efterfølgende analysere ved hjælp af denne strategi, samt de ovenstående 

formler, hvordan en hedge kommer til, at se ud. 

                                                
23 Kilde: Michael Christensen: ”Obligationsinvestering, Teoretiske overvejelser og praktisk anvendelse”, 

6. udgave. S. 201 
24 Kilde: Michael Christensen: ”Obligationsinvestering, Teoretiske overvejelser og praktisk anvendelse”, 

6. udgave. S. 202 
25 Ved brug af en generel en-faktor model der kan forklare mulige renteskift kan det vises, at dette holder. 

Dette vil jeg dog ikke forklare yderligere her da det ikke er så væsentligt. 
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5.2.5 Protective put handelsstrategi 

En protective put strategi generes ved, at man køber put optioner mens man selv ejer et 

underliggende aktiv
26

. 

Et eksempel på hvordan en protective put strategi ser ud grafisk fremgår af  figur 7. 

 

Figur 7  

 Det ovenstående figur 7 viser er, at som værktøj til beskyttelse mod kurstab er 

protective put strategien temmelig god. Ved, at bruge en protective put strategi bliver 

der lagt en bund under hvor meget der kan tabes samtidig med, at et gevinstpotentiale 

bevares. Bemærk, at årsagen til, at put-optionens out-of-the-money del ligger under x-

aksen skyldes selvfølgelig præmien.  

Det ses, at præmien påvirker den samlede strategi på den måde, at det koster noget 

afkast i forhold til, at holde spot-porteføljen alene, idet den samlede strategi ligger 

lavere end spot-porteføljen i et scenarie hvor kurserne/værdien af porteføljerne ligger 

lavere. 

Figur 7 skal ikke tages som denne strategis eksakte afkastbillede hver gang. Årsagen til 

dette skal findes i det simple forhold, at ændringer i renterne kan påvirke en portefølje 

af obligation, og den underliggende obligation optionen er købt på, forskelligt. 

                                                
26 Kilde: Michael Christensen: ”Obligationsinvestering, Teoretiske overvejelser og praktisk anvendelse”, 

6. udgave. S. 199-200 
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Eksempelvis kan det opleves at porteføljen som helhed eksempelvis falder i værdi mens 

det underliggende aktiv på optionen ikke flytter sig nær så meget eller, at renteskiftet 

der forekommer ikke stemmer med den forventede og afledt heraf, at den beregnede 

varighed ikke holder. 

5.2.6 Delta hedge med protective put strategien (Ho & Lee gitter) 

Jeg vil nu vise hvordan en delta hedge kan udføres ved brug af en protective put 

strategi. Indledningsvis vil jeg analysere en sådan hedge ved brug af Ho & Lee 

rentegitteret og dermed de fundne priser for dels obligation C men også det afledte 

aktiv, nemlig put 95,5 optionen. 

For, at fremkomme til det endelige resultat: 𝛤 =  
𝛹

𝛿
× 𝛱 jf. tidligere er det nødvendigt 

med nogle mellemregninger. 

Først og fremmest er det nødvendigt, at få beregnet værdien af delta. 

Jf. afsnittet om nøgletallet delta blev det vist, at dette i binomialmodellen kunne 

udregnes som 𝛿 =
𝑓1,1−𝑓1,0

𝑆0𝑢−𝑆0𝑑
 . 

Indsættes data for option og obligation i ovenstående ligning giver det følgende udtryk: 

𝛿 =
0,7846 −0

89,97−101 ,09
=  −𝟎, 𝟎𝟕𝟎𝟔 . 

Dernæst skal værdien af 𝛹 bestemmes. Idet varighederne for både porteføljen og det 

underliggende aktiv er bestemt tidligere til: 

Porteføljen : 2,38  Obligation C : 3,71 

kan værdien 𝛹 bestemmes som – (
𝜕𝛱

𝜕𝑖

𝜕𝐾

𝜕𝑖
)  = – (2,38 3,71)  = - 0,6398. 

Da følger det af 𝛤 =  
𝛹

𝛿
× 𝛱, at den optimale mængde put kontrakter bliver: 

𝛤 =  

−0,6398
−0,0706
96.700

× 99.225.000 = 𝟗. 𝟐𝟗𝟖, 𝟗𝟓𝟓𝟓 𝒔𝒕𝒌. 

De 96.700 fremkommer som underliggende værdi af én kontrakt idet kontraktstørrelsen 

var antaget, at være 100.000 kr. og kursen på obligation C var antaget at være 96,7. 
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Med de anvendte tal viser det altså, at der ved oprunding skal købes 9.299 stk. put 

optioner strike 95,5 på obligation C for, at delta hedge porteføljen og implicit, at 

porteføljen nu er blevet varighedsimmuniseret. 

Det vil nu blive efterprøvet om det er korrekt, at den samlede porteføljes varighed er 

immuniseret. 

Den samlede portefølje ser nu ud som følger: 

Gældende obligationsportefølje/marked 

  

Obligation Nominel 

beholdning 

Kursværdi Løbetid Rente type Pris 

A 25.000.000 25.100.000 2 5% st. 100,4 

B 25.000.000 25.175.000 2 5% serie 100,7 

C 25.000.000 24.175.000 4 5% st. 96,7 

D 25.000.000 24.775.000 4 5% annuitet 99,1 

  99.225.000     

Obligation C put 95,5 929.900.000 899.213.300     

 

Ved hjælp af nedenstående formel
27

 er det nu muligt, at beregne porteføljens samlede 

modificerede varighed som: 

𝛱 × 𝑀𝑉𝑝 + 𝛤𝑋 × 𝑀𝑉𝑓 × 𝛿

𝛱
 

Ved indsættelse af de fundne data giver det følgende udtryk: 

99.225 .000 ×2,38+899.213 .300 ×3,71×−0,0706

99.225 .000
 = 0,0063 

Det er altså her vist, at den modificerede varighed for porteføljen er stort set 0. Årsagen 

til, at den ikke er perfekt immuniseret skal findes i dels afrundingsfejl i data idet jeg har 

opereret med relativt få decimaler, samt det faktum, at det selvfølgelig ikke er muligt, at 

købe et ”skævt” antal kontrakter. 

Dette er en protective put hedge, og som det vises er den tæt ved perfekt i det øjeblik 

strategien købes. Det er dog kun i det øjeblik at strategien er perfekt. Dette skyldes at 

                                                
27 Kilde: Michael Christensen:” Obligationsinvestering, Teoretiske overvejelser og praktisk anvendelse”, 

6. udgave. S. 199-200 
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delta er en variabel, som jo beregnes i binomialmodellen på baggrund af det 

underliggende aktivs pris og optionens prisudvikling. Der er dog et væsentligt forhold 

som påvirker prisen på obligationen og det er udviklingen i renten. En renteændring vil 

bevirke, at delta, vil ændre sig. Det er derfor nødvendigt, at justere sin hedge løbende 

for, at bevare porteføljen varighedsimmuniseret. 

 Hasager og Møller (1990)
28

 viser, at såfremt 2 porteføljer har samme varighed så vil 

deres nettoværdi ofte være ufølsom over for en bred vifte af renteændringer. Det anføres 

dog også, at der ikke sjældent opstod situationer hvor det ikke er tilfældet og hvor 

porteføljerne udviklede sig ganske forskelligt i kursværdi.  

Årsagen til, at porteføljerne kan udvikle sig ganske forskelligt skyldes 

konveksitetsforskellen. 2 porteføljer med samme varighed men forskellig konveksitet 

kan ikke forventes, at udvikle sig ens. 

Jeg vil nu undersøge hvordan en hedge af samme type, men blot udført med renterne og 

de afledte priser i BDT gitteret, påvirker immuniserings-resultatet. 

5.2.7 Delta hedge med protective put strategien (BDT gitter) 

Det er i foregående afsnit blevet bestemt, at det er muligt, at immunisere varigheden ved 

hjælp af optioner.  

Jeg vil nu gentage processen, men blot med andre renter og priser som blev fundet ved 

hjælp af BDT-rentegitteret. 

Først regnes delta ud for optionen: 

𝛿 =
0,246 − 0

92,63 − 98,43
=  −𝟎, 𝟎𝟒𝟐𝟒 

Det bemærkes, at delta falder ganske markant i forhold til Ho & Lee modellen. Afledt 

heraf må det betyde en markant forøgelse af antallet af kontrakter der skal købes for, 

varighedsimmunisere porteføljen. 

                                                
28 Kilde: Leif Hasager og Michael Møller: ”Konveksitet af fastforrentede fordringer”, Working paper 90.5 

s. 28 
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Dernæst skal værdien af 𝛹 bestemmes. Idet varighederne for både porteføljen og det 

underliggende aktiv er bestemt tidligere til: 

Porteføljen : 2,38  Obligation C : 3,71 

kan værdien 𝛹 fortsat bestemmes som – (
𝜕𝛱

𝜕𝑖

𝜕𝐾

𝜕𝑖
)  = – (2,38 3,71)  = - 0,6398. 

Det giver selvsagt samme resultat som i gitteret med Ho & Lee. 

Da følger det af 𝛤 =  
𝛹

𝛿
× 𝛱, at den optimale mængde put kontrakter bliver: 

𝛤 =  

−0,6398
−0,0424
96.700

× 99.225.000 = 15.483,6381 𝑠𝑡𝑘. 

Det bemærkes, at antallet af kontrakter stiger voldsomt i takt med den lavere delta. Det 

er nu, (rundet op) nødvendigt, at købe 15.483 stk. obligation C put 95,5 kontrakter for, 

at opnå den ønskede varighedsimmuniserede portefølje. 

Den samlede portefølje ser nu ud som følger: 

Gældende obligationsportefølje/marked 

  

Obligation Nominel 

beholdning 

Kursværdi Løbetid Rente type Pris 

A 25.000.000 25.100.000 2 5 % st. 100,4 

B 25.000.000 25.175.000 2 5 % serie 100,7 

C 25.000.000 24.175.000 4 5 % st. 96,7 

D 25.000.000 24.775.000 4 5 % annuitet 99,1 

  99.225.000     

Obligation C put 95,5 1.548.400.000 1.497.302.800     

 

Ved indsættelse af de fundne data i den tidligere anvendte formel for porteføljens 

samlede modificerede varighed giver det følgende udtryk: 

99.225 .000 ×2,38+1.497.302.800 ×3,71×−0,0424

99.225 .000
 = 0,0063 

Det er altså igen vist, at den modificerede varighed for porteføljen er stort set væk. 

Årsagen til den lille fejl-margen skal fortsat findes i afrundingen samt umuligheden i, at 

købe et skævt antal kontrakter. 
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Der begås selvfølgelig stadig den samme fejl ved ikke, at inddrage konveksiteten. 

Jeg syntes dog resultaterne giver anledning til nogle interessante observationer. 

Først og fremmest er det her vist hvor stor forskel der er på antallet af kontrakter der 

skal købes ved 2 forskellige rentegitre. 

Dette underbygger selvsagt også problemet med, at delta ændrer sig hvis renteniveauet 

ændrer sig. Faktum er, at renterne og afledt heraf prisen på obligationen, udvikler sig 

meget forskelligt i de 2 gitre og det påvirker immuniseringe meget markant idet den 

krævede eksponering i optionen stiger markant. 

5.2.8 Opsummering 

Det er i det foregående blevet vist, at det ved hjælp af optioner er muligt, at 

varighedsimmunisere en obligationsportefølje. 

Inden det dog var muligt, at komme dertil var det nødvendigt først, at prise 

obligationerne samt optionerne, ved hjælp af de beregnede renter i Ho & Lee og BDT-

rentegitrene. 

Ved denne beregning blev det bemærket, at der var en signifikant forskel prisudvikling 

mellem de 2 modeller. Dette kunne til dels forklares ud fra de forskellige 

modelforudsætninger, som satte rammerne for hvordan renterne i gitrene skulle vælges. 

Disse forudsætninger er meget forskellige og bør derfor alt andet lige også give 

anderledes rente-forløb i binomialtræet. 

Efterfølgende blev den egentlige immuniseringsstrategi udført ved brug af protective 

put strategien, som er en strategi der viser sig særdeles velegnet til, at hedge porteføljer 

for forskellige slags risici grundet den asymmetriske konstruktion strategien har hvor 

det maksimale tab på optionen er kendt med det samme målt ved præmien samtidig 

med, at gevinstpotentiale bevares. 

En kritik af de anvendte metoder blev også udført. Først og fremmest kan valget af et 

meget groft binomialgitter, hvor afstanden mellem hver node er meget lang, i dette 

tilfælde 1 år, føre til upræcise beregninger af risikonøgletallet delta, som var grundlaget 

for beregningen af delta-hedgen. Årsagen hertil skulle findes i, at alle mellemliggende 
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bevægelser inden for 1 år i det underliggende aktiv blev ignoreret, og dermed påvirkede 

det også det afledte aktiv. I praksis vil binomialgitteret være langt mere detaljeret. 

Desuden blev det klargjort, at en delta hedge på obligationer kun er perfekt i det øjeblik 

den bliver lavet. Bevægelser i renteniveauet (ventede som uventede) vil påvirke delta og 

dermed det samlede behov for hedge. Det blev meget klart ved beregning af delta-hedge 

for både Ho & Lee rentegitteret samt BDT modellens rentegitter hvor der var en meget 

stor forskel i behovet for køb af kontrakter til, at immunisere varigheden. 

Sidst men ikke mindst lider delta hedge metoden af den svaghed, at den kun tager højde 

for, at varigheden skal matches men ikke konveksiteten. 

Jeg vil i det efterfølgende afsnit undersøge mulighederne for, at udføre en simultan 

immunisering af både varigheden og konveksiteten således, at svagheden ved delta 

hedge modellen neutraliseres. 

5.3 Immunisering af varighed og konveksitet med optioner 

Som nævnt er en afgørende svaghed ved delta hedge modellen, at denne kun matcher 

varigheden på en portefølje. Konveksitetsrisiko er dog et lige så væsentligt problem, 

som kan være dyrt at overse. 

Det er vist, jf. Christensen og Sørensen
29

, at der opnås nogle væsentlige fordele ved, at 

matche såvel varigheden som konveksiteten, i forbindelse med obligationsporteføljer. 

- Effekten af restløbetidsforkortelsen bliver den samme 

o Investor har afdækket risikoen for store renteændringer samt 

risikoen for, at rente ikke ændrer sig. 

- Behovet for løbende ændring af sin hedge for hele tiden, at matche 

varigheden bliver reduceret. 

I dette afsnit vil jeg forsøge ved hjælp af delta/gamma hedge metoden, at immunisere 

porteføljens varighed og konveksitet. 

Indledningsvis vil jeg beskrive det helt centrale nøgletal Gamma, γ, samt hvordan dette 

nøgletal, kan beregnes i binomialmodellen. Dernæst vil jeg redegøre for opbygningen i 

                                                
29 Kilde: Peter Ove Christensen, Bjarne G. Sørensen: ”Risikostyring af renteafhængige porteføljer ved 

hjælp af varigheds- og konveksitetsmålet”. Finansinvest 1/93  
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en delta/gamma hedge, og til sidst anvende denne metode til, at beregne den egentlige 

immunisering af porteføljen, hvor der igen tages udgangspunkt i scenarierne for de 

korte renter i binomialgitteret fundet ved Ho & Lee samt BDT modellen. 

5.3.1 Gamma (γ) 

Gamma, γ, er som Delta en af ”The Greeks” i optionsterminologi. γ angiver δ værdiens 

følsomhed over for en ændring i kursen på det underliggende aktiv
30

. Dette risikomål er 

selvfølgelig nødvendigt, at for, at kunne bestemme en delta/gamma hedge. 

I binomialmodellen kan γ bestemmes med følgende formel
31

: 

𝛾 =  
  𝑓2,2 − 𝑓2,1)/(𝑆0𝑢

2 − 𝑆0)] − [(𝑓2,1 − 𝑓2,0)/(𝑆0 − 𝑆0𝑑
2)]   


 

Hvor  er givet som:  = 0,5 × (𝑆0𝑢
2 − 𝑆0𝑑

2). 

Dette er altså gamma angivet til tidspunkt 2Δt. I praksis bruges dette dog som et estimat 

på t=0 også
32

 ganske som det blev set ved beregningen af δ. 

 

γ vil altid være positiv, og antage den højeste værdi for en at-the-money option
33

. 

 

Kritikken der blev rettet mod udregningen af δ i binomialmodellen er ligeledes 

berettiget her idet Δt stadig er 1 år. 

5.3.2 Delta/Gamma hedge metoden 

Jeg vil nu undersøge ved hjælp af delta/gamma hedge strategien om det er muligt, at 

immunisere varighed og konveksitet på obligationsporteføljen.  

Den helt grundlæggende idé med en delta/gamma hedge er, at sikre at porteføljens 

kursrisiko skal være lig med kursrisikoen på optionerne og, at porteføljens konveksitet 

skal være lig med summen af optionernes konveksiteter. Måden hedgen konstrueres på 

er, at benytte 2 forskellige put-optioner, som har samme udløbstidspunkt, men 

forskellige strikekurser. 

                                                
30 Kilde: Michael Christensen: ”Obligationsinvestering, Teoretiske overvejelser og praktisk anvendelse”, 

6. udgave. S. 198 
31 Kilde: John C. Hull: “Options, futures, and other derivatives”, Seventh edition, s. 413 
32 Kilde: John C. Hull: “Options, futures, and other derivatives”, Seventh edition, s. 414 
33 Kilde: Michael Christensen: ”Obligationsinvestering, Teoretiske overvejelser og praktisk anvendelse”, 

6. udgave. S. 195 
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Måden hedgen nu udføres på er ved at løse følgende 2 ligninger med 2 ubekendte som 

helt grundlæggende er en ligning for delta hedge og gamma hedgen
34

: 

Ligning delta hedge: 𝛱 × 𝑀𝑉𝑝 − 𝛤1 × 𝛿1 × 𝑀𝑉𝑢 − 𝛤2 × 𝛿2 × 𝑀𝑉𝑢 = 0 

Ligning gamma hedge: 

 𝛱 × 𝐶𝑝 − 𝛤1 × [𝛾1 × (𝑀𝑉𝑢 )2 + 𝛿1 × 𝐶𝑢 ] − 𝛤2 × [𝛾2 × (𝑀𝑉𝑢 )2 + 𝛿2 × 𝐶𝑢 ] = 0 

Hvor 𝛱er porteføljens kursværdi, 𝑀𝑉𝑝  er kursfølsomheden, eller den modificerede 

varighed for porteføljen i %, 𝛤1 er markedsværdien af option 1, 𝛿1 er delta for option 1, 

𝑀𝑉𝑢  er den modificerede varighed i % på det underliggende aktiv, 𝐶𝑝  er konveksiteten 

på porteføljen, 𝛾1svarer til gamma for option 1 og 𝐶𝑢  angiver konveksiteten på det 

underliggende aktiv. 

5.3.3 Prisning af ny option med Ho & Lee samt BDT gitter 

Det ses af ovenstående, at det altså er nødvendigt, at introducere en ny option på 

Obligation C udover den put 95,5 som allerede er blevet priset før en gamma hedge 

også kan foretages. Samtidig er det nødvendigt, at udregne selve nøgletallet gamma. 

Det antages, at alle karakteristika er identisk med forrige put option. Strikekursen 

antages dog, at være 99,7. 

Denne options prisningsforløb kommer til, at se ud som følger i de 2 rentegitre og er 

beregnet med udgangspunkt, i prisningen af obligation C i rentegitrene. 

Ho & Lee 

 

    
s: 

    

7,98 3 

   

5,4362 

  

  
3,4570 

 

4,16 2 

 
2,1518 

 
2,0213 

  

  

1,0171 

 

0,18 1 

   
0,0851 

  

    

0 0 

t: 0 1 2 3 

 Tabel 25 

                                                
34 Kilde: Michael Christensen: ”Obligationsinvestering, Teoretiske overvejelser og praktisk anvendelse”, 

6. udgave. S. 217 
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BDT 

 

    

s: 

    

5,58 3 

   
3,8763 

  

  

2,6489 

 

2,93 2 

 

1,7788 

 

1,7782 

  

  
1,0496 

 

0,88 1 

   

0,4176 

  

    

0 0 

t: 0 1 2 3 

 Tabel 26 

5.3.4 Beregning af risikonøgletallene delta og gamma 

Det er nu muligt, at beregne delta for denne option i de 2 scenarier hvilket giver 

følgende resultater: 

Ho & Lee delta put 99,7 :   =
3,4570 −1,0171

89,97−101 ,09
=  −𝟎, 𝟐𝟏𝟗𝟒 

BDT delta put 99,7 :   =
2,6489−1,0496

92,63−98,43
=  −𝟎, 𝟐𝟕𝟓𝟕 

og da vi allerede kender delta værdierne for put 95,5 optionen som værende: 

Ho & Lee delta put 95,5 : 𝛿 =
0,7846 −0

89,97−101,09
=  −𝟎, 𝟎𝟕𝟎𝟔 

BDT delta put 95,5: 𝛿 =
0,246−0

92,63−98,43
=  −𝟎, 𝟎𝟒𝟐𝟒 

er det nu kun gamma der mangler, at blive beregnet. 

For de 2 typer rentegitre kan gamma nu udregnes som: 

Ho & Lee 95,5: 𝛾 =  
  1,6925−0)/(88,38−95,7)]−[(0−0)/(95,70−103,64)]  

0,5×(88,38−103 ,64)
  = 0,0303 

BDT 95,5:          𝛾 =  
  0,6290−0)/(91,55−96,18)]−[(0−0)/(96,18−99,74)]  

0,5×(91,55−99,74)
  = 0,0332  

Ho & Lee 99,7: 𝛾 =  
  5,4362 −2,0213 )/(88,38−95,7)]−[(2,0213 −0,0851 )/(96,18−99,74)]  

0,5×(88,38−103 ,64)
  = 0,0291 

BDT 99,7:          𝛾 =  
  3,8763 −1,7782 )/(91,55−96,18)]−[(1,7782 −0,4176 )/(96,18−99,74)]  

0,5×(91,55−99,74)
 = 0,0175 

Med disse data klar er det nu muligt, at skrive formlerne for gamma hedge op. 
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5.3.5 Delta/Gamma hedge med Ho & Lee værdier 

Som det tidligere blev vist, er denne problemstilling en ligning med 2 ubekendte, 

nemlig markedsværdierne af optionerne, som er dem der skal bestemmes. 

Det kommer, med de data der netop er fundet i ovenstående samt tidligere, til at se ud 

på følgende måde: 

Ligning delta hedge 

99.225.000 × 2,38 % − 𝛤𝑝𝑢𝑡  99,7 × −0,2194 × 3,71% − 𝛤𝑝𝑢𝑡 95,5 × −0,0706 × 3,71%  

= 0 

Ligning gamma hedge 

 99.225.000× 9,24 % − 𝛤𝑝𝑢𝑡  99,7 × [0,0291 × (3,71%)2 + (−0,2194) × 18,09%] −

𝛤𝑝𝑢𝑡  95,5 × [0,0291 × (3,71%)2 + (−0,0706) × 18,09%] = 0 

Denne ligning med 2 ubekendte har jeg løst via Excel hvor følgende problemstilling er 

løst. 

Delta hedge ligning skal antage værdien 0 ved redigering af værdierne 𝜞𝒑𝒖𝒕 𝟗𝟓,𝟓 og 

𝜞𝒑𝒖𝒕 𝟗𝟗,𝟕 under betingelse af, at gamma hedge ligning ligeledes antager værdien 0. 

Ved løsningen af denne problemstilling fremkommer følgende værdier: 

𝛤𝑝𝑢𝑡  99,7 = -25.797.035.418,78 

𝛤𝑝𝑢𝑡  95,5 = 81.124.778.560,15 

Det bemærkes, at der skal sælges for en markedsværdi svarende til ca. 25,8 mia. kr. af 

put 99,7 optioner mens der skal købes for en markedsværdi svarende til ca. 81,1 mia. kr. 

af put 95,5 optioner. 

Dette giver en nettoeksponering på ca. 55 mia. kr. 

Altså en ganske voldsom eksponering set i forhold til porteføljens værdi på blot 

omkring 100 mio. kr. 
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Jeg vil nu sammenligne dette resultat med BDT værdierne for, at se hvilken forskel den 

anderledes struktur på de korte renter påvirker denne hedge. 

5.3.6 Delta/Gamma hedge med BDT værdier 

Gøres tilsvarende øvelse for data opnået med BDT modellen kommer hedgen til, at se 

således ud: 

Ligning delta hedge:  

99.225.000 × 2,38 % − 𝛤𝑝𝑢𝑡  99,7 × −0,2757 × 3,71% − 𝛤𝑝𝑢𝑡 95,5 × −0,0424 × 3,71%  

= 0 

Ligning gamma hedge: 

 99.225.000× 9,24 % − 𝛤𝑝𝑢𝑡  99,7 × [0,0175 × (3,71%)2 + (−0,2757) × 18,09%] −

𝛤𝑝𝑢𝑡  95,5 × [0,0332 × (3,71%)2 + (−0,0424) × 18,09%] = 0 

Løses denne ligning på tilsvarende vis med samme restriktioner for løsningen fås 

følgende værdier for eksponeringen i de 2 optioener 

𝛤𝑝𝑢𝑡  99,7 = -10.217.808.392,86 

𝛤𝑝𝑢𝑡  95,5 = 56.713.831.284,83 

Det bemærkes, at der skal sælges for en markedsværdi svarende til ca. 10,2 mia. kr. af 

put 99,7 optioner mens der skal købes for en markedsværdi svarende til ca. 56,7 mia. kr. 

af put 95,5 optioner. 

Dette giver en nettoeksponering på ca. 46,5 mia. kr. og altså en signifikant mindre 

eksponering for BDT modellens data end tilfældet var for Ho & Lee. 

Det er dog stadig en voldsom eksponering sat i forhold til porteføljens størrelse. 

Ikke desto mindre er det nu vist, at det faktisk er muligt, at hedge såvel 

varighedsrisikoen som konveksitetsrisikoen ved hjælp af en delta/gamma hedge. 

Denne strategi kræver også en løbende tilpasning af porteføljen men som nævnt 

tidligere ikke så hyppigt. 
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5.3.7 Opsummering 

Det er i det foregående blevet vist, at det ved hjælp af optioner er muligt, at hedge 

varigheden samt konveksiteten på en obligationsportefølje, ved brug af en delta/gamma 

hedge metode. 

Inden det var muligt, at var det nødvendigt først, at introducere og prise en ny put-

option ved hjælp af de beregnede renter i Ho & Lee og BDT-rentegitrene. 

Ikke overraskende gav de 2 modeller vidt forskellige resultater, som det også blev set da 

varigheden blev hedget, da modellernes forudsætninger er meget forskellige.  

Efterfølgende blev den egentlige hedge udført ved brug af en købt og en solgt put-

option som viste, at den rette kombination af disse giver, at såvel varigheden som 

konveksiteten på den samlede portefølje matchede og, at de anvendte formler således 

summede til 0. 

Som med protective put strategien er en løbende tilpasning af hedgen nødvendig, for at 

opretholde den ønskede hedge men idet begge risikomål, varighed og konveksitet, er 

hedget kræves der ikke så hyppig tilpasning. 

Et godt argument for, at anvende optioner til afdækning af eksempelvis en 

obligationsportefølje kan være, at en investor ikke kan eller vil sælge ud af sin 

portefølje. Dårlig likviditet i de obligationer investor har eller store 

transaktionsomkostninger ved, at rulle en hel portefølje kan være særdeles vægtige 

argumenter, i særdeleshed på en portefølje på eksempelvis 100.000.000 kr. 

5.4 Konsekvensen af konverterbare obligationer i porteføljen 

I de foregående analyser, har jeg taget udgangspunkt i en portefølje bestående 

udelukkende af inkonverterbare obligationer. Jeg syntes dog det er værd, at overveje 

konsekvenserne af evt. konverterbare obligationer i en portefølje, idet disse obligationer 

jo per definition selv har en option indbygget. 

Jeg vil derfor i dette afsnit beskrive de ekstra problemer, der opstår i relation til 

eksempelvis en hedge af en obligationsportefølje. 
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Årsagen til, at dette ikke i min optik er helt uvæsentligt er, at det samlede 

obligationsmarked i februar 2010 blev opgjort til en værdi af 3.293.610 mio. kr. i 

markedsværdi
35

 og af disse udgjorde realkreditobligationer 2.428.595 mio. kr. svarende 

til ca. 74 %. En del af disse obligationer er fortsat fastforrentede konverterbare 

obligationer. Derfor er det bestemt ikke uvæsentligt, at diskutere hvilken betydning og 

komplikationer det på et overordnet plan, vil have såfremt en sådan obligation haves i 

porteføljen.  

5.4.1 Prisfastsætningen af konverterbare obligationer 

På papiret kan en konverterbar option helt basalt set betragtes, som en kombination af 

en inkonverterbar obligation og en solgt call option, som grundlæggende kan ses som en 

hybrid mellem en europæisk option og en amerikansk option, idet denne kan exercises 

løbende men på forhånd fastlagte tidspunkter
36

. 

Kursen på en konverterbar obligation må således, være kursen på den inkonverterbare 

obligation minus optionspræmien. 

En sådan option er ikke mulig, at prise i eksempelvis Black-Scholes modellen grundet 

følgende problemstillinger: 

- Det er en amerikansk option  

- Antallet af optioner falder over tid i takt med, at obligationen udtrækkes 

- Obligationens varians ændrer sig over tid, idet den falder jo kortere 

løbetiden bliver, da kursen jo naturligt vil nærme sig 100 

Binomialmodellen vil være i stand til, at kunne håndtere denne type obligationer og 

optioner, men den løser ikke nogle af de helt store og afgørende udfordringer, når en 

prisning af konverterbare obligationer finder sted. 

Der hvor de helt store problemer opstår med konverterbare obligationer er, hvornår de 

forskellige låntagere vælger, at konvertere. Det er jo ikke nødvendigvis givet, at alle 

konverterer samtidig og denne antagelse ligger implicit i binomialmodellen, at der vil 

                                                
35 Kilde: www.statistikbanken.dk penge og kapitalmarkedværdipapirstatistikDNVPDKR  
36 Kilde: Michael Christensen: ”Obligationsinvestering, Teoretiske overvejelser og praktisk anvendelse”, 

6. udgave. S. 223. 

http://www.statistikbanken.dk/
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ske indfrielse af alle låntagerne i de knuder hvor det er gunstigt. Dette leder, uden 

hensyntagen til den eksakte konverteringsrate, til forkerte priser i modellen. 

Jakobsen og Svenstrup (1999)
37

 prøver, at give en model for 

konverteringsadfærden/konverteringsraten og definerer i denne forbindelse deres 

variable i modellen: 

- Nutidsværdigevinst 

- Restløbetid 

- Likviditetsbesparelse 

- Debitorfordeling 

- Refinansieringsspread 

- Burnout 

- Rentekurvens hældning 

- Aktiv gældspleje 

- Overkurs arbitrage 

Elementer som yderligere vil kunne påvirke denne models resultater er dels rationalitet, 

eller mangel på samme, hos låntagerne og, at omkostninger ved konvertering spiller ind 

da denne kan være forskellig for 2 låntagere og disse derfor selv om de tilsyneladende 

begge burde konvertere ikke træffer samme beslutning. 

Forfatterne af artiklen konkluderer, at der er utallige variationsmuligheder af modellen 

og, at disse vil skulle videreudvikles og opdateres samt, at modellerne langt fra er i 

stand til, at give en perfekt beskrivelse af historiske data. 

Samme forfattere har i en senere artikel
38

 forsøgt, at teste modellen i forbindelse med 

prisning af konverterbare obligationer, og den overordnede konklusion er, at 

konverterbare obligationer er enddog særdeles komplekse at prise, og kræver nogle 

langt mere komplekse modeller end inkonverterbare obligationer. 

                                                
37 Kilde: Svend Jakobsen og Mikkel Svenstrup, ”Hvad praktikere bør vide om…Modeller for 

konverteringsadfærd”, Finans/Invest 2/99 
38 Kilde: Svend Jakobsen og Mikkel Svenstrup, ”Hvad praktikere bør vide om…Prisfastsættelse af 

konverterbare obligationer”, Finans/Invest 2/99 
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Dette måtte dog også efter min overbevisning være konklusionen, set i lyset af de 

utrolig mange parametre og variationsmuligheder, der er for modellen af 

konverteringsadfærden. 

Antages det dog, at man har overvundet hurdlen ved, at prise obligationerne opstår nu 

det næste problem i relation til risikomålene varighed og konveksitet. 

5.4.2 Risikomål på konverterbare obligationer 

Varighed og konveksitet var tidligere regnet forholdsvis simpelt, idet alle betalinger og 

ikke mindst betalingstidspunkter var kendte. Med konverterbare obligationer opstår der 

nu et problem, idet optionen på disse obligationer efterlader en mulighed for, at der sker 

førtidig indfrielse og derved, at cash-flowet fra obligation ikke længere er kendt med 

sikkerhed. 

Det er derfor nødvendigt, at udregne optionsjusterede varigheder og konveksiteter i 

stedet. 

Konverterbare obligationer har den ubehagelig egenskab, at konveksiteten normalt 

bliver negativ
39

.  

Det betyder implicit, at varigheden på obligationen opfører sig stik modsat hvad der 

sker på en inkonverterbar obligation. Når renten falder, falder varigheden på 

obligationen også (kursen stiger og en konvertering kommer nærmere) til trods for, at 

man som investor jo i tilfælde af et rentefald gerne vil have mere varighed da kursen 

derved stiger forholdsvis mere. Det omvendte er selvfølgelig gældende, når renten 

stiger. 

Det bemærkes dog, at en konverterbar obligation opfører sig mere og mere som en 

inkonverterbar obligation jo længere væk fra strikekursen på optionen (som oftest 100 

på en realkreditobligation) den kommer, hvilket sker hvis renten stiger meget. Derved 

får konverteringsoptionen mindre og mindre værdi hvorfor det giver god mening, at de 

2 typer obligationers opførsel konvergerer. 

                                                
39 Kilde: Henrik Dahl, ”Risikomål for konverterbare obligationer”, Finans/Invest 7/91 
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5.4.3 Hedge af porteføljer bestående af konverterbare obligationer 

Dahl (1991)
40

 viser i artiklen hvorledes en hedge af konverterbare obligationer kan 

foretages i praksis. 

Det interessante her er, at han foreslår en kombination af købte futures til afdækning af 

varigheden mens den negative konveksitet angribes ved, at købe en call option for, at 

modvirke konverteringstruslen.  

Argumentet for dette skal findes i, at en købt call option på et passende instrument, jf. 

tidligere gennemgang af en call option, vil nyde godt af en faldende rente idet denne vil 

blive mere værd. Ideen her er, at den solgte option på den konverterbare obligation 

ligeledes bliver mere værd, men dette opvejes af værdistigningen på den købte option. 

Dette synspunkt understøttes ligeledes af Christensen og Sørensen (1993)
41

 som 

ligeledes argumenterer for en styring af varighedsrisiko med brug af futures mens 

konveksiteten primært styres af optioner. 

Strategierne skal altså strikkes sammen på en anden måde der adskiller sig fra 

inkonverterbare obligationer, idet varighed og konveksitet ikke opfører sig på samme 

måde, som tilfældet er med inkonverterbare papirer. 

5.4.4 Opsummering 

Det må konkluderes, at kompleksiteten i hedge af konverterbare obligationer er langt 

højere end tilfældet er for inkonverterbare obligationer. Det skyldes flere forhold, men 

den meget komplekse prissætning af optionerne, og dermed usikkerheden i prisningen 

af de konverterbare obligationer, er en afgørende faktor.  

Denne usikkerhed kan fortsætte hele vejen igennem kæden der fører til en egentlig 

hedge-strategi, idet risikomålene varighed og konveksitet selvsagt skal korrigeres for 

denne konverteringsoption. 

Med denne afslutning omkring hedge af obligationsporteføljer vil jeg nu undersøge 

forskellige handelsstrategiers muligheder for, at lave spekulationsforretninger med 

optioner. 

                                                
40 Kilde: Henrik Dahl, ”Risikomål for konverterbare obligationer”, Finans/Invest 7/91 
41 Kilde: Peter Ove Christensen, Bjarne G. Sørensen: ”Risikostyring af renteafhængige porteføljer ved 

hjælp af varigheds- og konveksitetsmålet”. Finansinvest 1/93  
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6 Spekulation med optioner 

 

Som det blev vist i de foregående afsnit er optioner særdeles anvendelige til afdækning 

af risiko på en obligationsportefølje. 

 I dette afsnit vil jeg undersøge hvordan man ved hjælp af forskellige optionsstrategier 

kan forsøge, at generere et positivt afkast selvom man ikke ejer det underliggende aktiv. 

I dette afsnit forudsættes det altså, at investor ikke ejer en obligationsportefølje. Det 

antages i dette afsnit, at investor gerne vil købe nulkuponobligationen Q, som antages, 

at have lang tid til udløb hvorfor der er en vis volatilitet i kursen, men vil meget gerne 

have alternativer til bare, at købe papiret i markedet som man ”normalt” ville gøre. Det  

vil i dette afsnit blive analyseret hvordan det er muligt, at bruge optionsstrategier til 

dette ud fra en forventning om: 

o Faldende obligationskurs 

o Uændret obligationskurs 

o Stigende obligationskurs 

 

 Til at undersøge hvordan dette problem kan løses vil følgende optionsstrategier blive 

brugt: 

o Købt/solgt call option 

o Købt/solgt put option 

o Straddle strategi 

o Strangle strategi 

o Bear spread strategi 

o Bull spread strategi 

 

 Der vil blive redegjort for den enkelte strategis kendetegn hvorefter det kan vurderes, 

hvorvidt de nævnte strategier kan hjælpe investor i spekulativt øjemed, ud fra de 

angivne forventninger til obligationskursen. 
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Det forudsættes i alle eksempler, at den nuværende obligationskurs er 96,7 kr. Præmien 

som betales/modtages på optionerne antages, at være 0,5 undtagen på bear spread og 

bull spread strategierne. På disse strategier antages det, at købte call/put optioner har en 

præmie på 0,8 mens solgte call/put optioner har en præmie på 0,7.  

Det er ikke vurderet hvorvidt forholdet mellem de givne parametre er rimeligt. Dette 

vurderer jeg ikke har nogen betydning i relation til analysen, af 

anvendelsesmulighederne for de enkelte strategier. 

6.1 Købte/solgte call optioner 

Indledningsvis omkring optioner introduceredes call optionerne Det blev også nævnt, at 

disse både kan købes og sælges.  I dette afsnit vil det blive undersøgt hvordan, man 

spekulativt kan anvende call optioner til, at genere afkast uden, at eje et papir først. 

Det blev som tidligere nævnt antaget, at obligationskursen i dag er 96,7 på Obligation 

Q. Såfremt investor har forventning om, at kursen om 1 mdr. vil hedde 98 kan han gøre 

2 ting. Han kan købe obligationen i dag til kurs 96,7 og tage den risiko der hører med 

for, at han tager fejl af udviklingen og obligationen faktisk falder. Den anden ting er, at 

købe call optioner med udløb om 1 mdr. med eksempelvis strikekurs 96,7. Det vil sige, 

at såfremt obligationskursen på udløbstidspunktet er 98 så har han retten, men ikke 

pligten, til at købe på kurs 96,7. Jeg antager, at investor ønsker, at købe for nominelt 

1.000.000 i obligation Q. Det antages, at 1 kontrakt har en underliggende værdi på 

nominelt 100.000 kr. Det vil sige, at investor skal købe 10 kontrakter. 

 

Figur 8 
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Grafikken i figur 8 viser, at investor som minimum skal opnå en obligationskurs på 

udløbstidspunktet der er 97,2 for ikke, at tabe penge på denne disposition. Bliver kursen 

lavere end dette taber han penge, dog maksimalt 5.000 kr., svarende til den betalte 

præmie for strategien. 

Er kursen lavere end strikekursen bør investor selvfølgelig ikke udnytte optionen men 

blot lade denne udløbe og acceptere tabet. 

Figur 8 viser ligeledes, at såfremt investor får ret i sin antagelse med en udløbskurs på 

98, så tjener han kr. 8.000 kr. på strategien. 

Dette tal opnås på følgende måde:  

Lukkekurs : 98 

-Strikekurs : 96,7  

   1,3 * 10.000 = 13.000 – præmien 0,5*10.000 

Total gevinst 8.000 kr.  

Omskrevet til procent er der opnået et afkast på optionen: (1,3-0,5/0,5) = 160 % 

Havde investor købt obligationen som påtænkt havde han tjent: (98-96,7)/96,7 = 1,34 % 

Årsagen til denne forskel skal findes i, at man ved optioner som bekendt kun betaler 

præmien med det samme. I realiteten betaler man ved optionsinvestering, i dette tilfælde 

5.000 kr.,  præmien (men underliggende værdi er 967.000 kr.) og får et nettoafkast på 

8.000 kr. ved udløb såfremt investor får ret, svarende til en stigning på netop 160 %.  

Køber man derimod obligationerne her og nu, så koster kr. 967.000 kr. med et afkast på 

kr. 13.000 til følge, svarende til et afkast på 1,34 %. 

Der er altså en ganske markant gearing i denne optionsforretning. I ovenstående tilfælde 

er gearingen på 193,4 (967.000 kr. underliggende værdi / betalt præmie 5.000 kr.). 

Som konklusion på ovenstående omkring strategien købt call option, så skal man bruge 

denne strategi på forventningen om, at obligationen vil stige. Den helt store fordel ved 

brugen af optioner i stedet for, at købe obligationen direkte er, at man ved køb af 
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optioner kender sit maksimale tab på forhånd. Samtidig er der implicit et gearet element 

i optioner der gør, at afkastpotentialet er så meget større, som vist i ovenstående. På en 

forventning om faldende eller uændret obligationskurs er det, at købe en call option 

altså på ingen måde interessant. 

Jeg har nu undersøgt hvordan, man kan anvende køb af call optioner til, at skabe afkast 

med begrænset tab, og i hvilke markedsscenarier jeg vil vurdere denne strategi 

anvendelig for investor. Jeg vil dog også undersøge hvordan man kan anvende den 

omvendte strategi, altså salg af call optioner, som en spekulativ forretning. 

Hvornår skulle man så have interesse i, at sælge call optioner spekulativt?  

Jeg vil tage udgangspunkt i eksemplet med obligation Q fra før med enkelte 

modifikationer. 

Det blev som tidligere nævnt antaget, at obligationskursen i dag er 96,7. Såfremt 

investor om eksempelvis 1 mdr. tror på, at kursen vil hedde 96 kan han gøre 2 ting. Han 

kan lægge en købsordre på obligationen i dag til kurs 96 og tage den risiko der hører 

med for, at han tager fejl af udviklingen og obligationen ikke falder så meget som 

ventet. Dette skal så gøres med den forventning, at obligationen stiger igen umiddelbart 

efter, hvilket på ingen måde er givet. Den anden ting er, at sælge call optioner med 

udløb om 1 mdr. med eksempelvis strikekurs 96,7. Det vil sige, at man som sælger af 

call optioner er forpligtet til, at levere de underlæggende obligationer til kurs 96,7 hvis 

modparten ønsker, at udnytte optionen. Jeg antager, at investor ønsker, at forpligte sig 

til, at levere nominelt 1.000.000 i obligation Q. 

Grafisk fremstilling fremgår af figur 9. 
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Figur 9 

Det figur 9 viser er, at når investor sælger en option så er det som tidligere nævnt 

præmien han får. I dette tilfælde er det vist ved en nettopræmieindtægt på max. 5.000 

kr.. Denne max. præmie opnås i det øjeblik hvor kursen holder sig under eller på 

strikekursen. I det øjeblik kursen bevæger sig opad vil nettopræmien blive udhulet som 

det ses, og strategien vil ingen penge indbringe i det øjeblik obligationen rammer kurs 

97,2 idet man der er breakeven. Igen kan drages parallel til den købte call option, hvor 

kurs 97,2 ligeledes var break even punktet. Deraf kan vi altså udlede, at den solgt call 

vil indbringe en positiv præmieindtægt i kursintervallet [0;97,2]. 

Risikoen ved en solgt call fremgår ligeledes ganske tydeligt af figur 9. Det er i 

ovenstående antaget, at såfremt obligationen stiger, så er udløbskursen 98 men denne 

kunne lige så vel have heddet 99. Det der er særdeles vigtigt, at være meget opmærksom 

på ved salg af optioner er, at tabsrisikoen er ubegrænset og risikoen er derfor ikke kendt 

på forhånd, mens den maksimale indtjening er kendt. 

Konklusionen på den solgte call option er altså, at strategien er særdeles anvendelig for 

investor til uændrede og faldende markeder idet han derved opnår en præmieindtægt i 

perioder, som ellers for en normal position i obligation Q, ville betyde en faldende til 

uændret værdi alt andet lige. 

Som investor med en solgt call position, er man uden ejerskab af underliggende aktiv 

meget interesseret i, at obligationen falder så meget som muligt i den periode optionen 

løber, da man derved er temmelig sikker på, at opnå den maksimale præmie.  
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Jeg vil i det efterfølgende afsnit undersøge hvordan man tilsvarende kan anvende køb 

og salg af put optioner med spekulation for øje. 

6.2 Købte/solgte put optioner 

I ovenstående afsnit blev det vist hvordan man kan anvende købsretter, eller call 

optioner, i spekulativ øjemed.  

I dette afsnit vil det blive undersøgt hvordan investor kan anvende køb og salg af 

salgsretter, eller put optioner til, at spekulere i udviklingen på obligation Q. 

Jeg klargjorde tidligere i hvilke scenarier købte put optioner var anvendelige. Protective 

put strategien viste, at købte put optioner er anvendelige såfremt man som investor 

forventer, at obligationskursen skal falde til en pris der ligger lavere end strikekursen. 

Det betyder altså kort fortalt, at man har retten til, at sælge på en højere kurs end den på 

tidspunktet noterede markedskurs. Udspiller dette scenarie sig, tjenes der penge i 

modsætning til afdækningsstrategien protective put, hvor tab på obligationsporteføljen 

blev opvejet af gevinst på optionerne og man derved blot var markedsneutral ved fald, 

og hverken tjente eller tabte penge. (ved antagelse om en konstant perfekt hedge) 

Eksemplet fra salg af call optioner på obligation Q anvendes til, at give et eksempel på 

strategien køb af put optioner rent grafisk. Der er altså tale om en strikekurs på 96,7, en 

præmie på 0,5 og der er tale om 10 kontrakter. Investor forventer, at obligation Q skal 

ned i kurs 95. 

 

Figur 10 
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Som figur 11 viser så er der slet ingen tvivl om, at i faldende markeder er put optioner 

fantastisk anvendelige hvilket også var præcis det der blev set i protective put strategien 

hvor en købt put-option blev anvendt til, at afdække en portefølje. 

Ligesom køb af call optioner giver et element af gearing, så kan denne egenskab også 

bruges ved køb af put optioner.  

Som nævnt så er det muligt, at udstede/sælge put optioner ligeledes. Teknikken ved 

dette er ikke forskelligt fra udstedelse af call optioner med den forskel, at investor som 

udsteder af en put option sælger retten til, at sælge. Det vil sige, at man som 

udsteder/sælger forpligter sig til, at betale strikekursen for obligationen til trods for, at 

denne er faldet til langt under strikekursen. Salg af put optioner er den modsatrettede 

forventning end ved den købte put option, og derfor kan det konkluderes, at investor 

som sælger forventer, at obligationskursen skal stige eller være uændret. Igen tages 

udgangspunkt i eksemplet fra salg af call optioner på obligation Q til, at give et 

eksempel på strategien salg af put optioner rent grafisk.  

 

 Figur 11 

Figur 11 viser altså, blot købersiden til den forrige viste købte put option. 

Igen bemærkes den asymmetri der opnås ved investering i optioner. 

De indtil nu gennemgåede strategier er de basale spekulationsstrategier for investor. I 
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strategier, og samtidig vurdere i hvilke markedsscenarier disse strategier vil kunne finde 

anvendelse. 

6.3 Straddle 

Som det blev klargjort i det foregående afsnit er køb og salg af put og call optioner de 

mest basale optionsstrategier. Fælles for disse strategier er, at man skal være forholdsvis 

sikker på, at obligationen man køber/sælger kontrakter på enten stiger eller falder før, at 

det for alvor bliver en god forretning. 

Med en straddle strategi er det faktisk muligt, at spille med på begge scenarier. En 

straddle strategi konstrueres på den måde, at man kombinerer købet af call optioner med 

købet af put optioner, hvor call optionen har samme strikekurs som put optionen eller 

omvendt, altså, at der udstedes både en call og en put med samme aftalekurs
42

. 

Dette giver ganske meget mening, at man ved, at købe både en call og en put option kan 

være med på både stigninger og fald da købet af en call var spillet på, at obligationen 

ville stige mens den købte put option var et spil på, at obligationen skulle falde.  

For, at vise dette i et konkret eksempel tages der igen udgangspunkt i obligation Q 

eksemplet fra tidligere. 

Det blev som tidligere nævnt antaget, at kursen i dag er 96,7 på obligation Q. investor 

tror på, at obligationen vil bevæge sig i intervallet 94,7 – 98,7 men har ingen klar 

holdning til retningen. At købe obligationen i det scenarie her og nu kan være farligt, da 

han kan risikere både et tab og en gevinst såfremt han får ret. I stedet for, at købe 

obligationen kan investor bruge en straddle. Jeg antager, at investor ønsker, at købe 

retten til, at købe nominelt 1.000.000 Obligation Q hvilket svarer til 10 call 

optionskontrakter (da det tidligere er fastslået, at 1 kontrakt = nominelt 100.000) og 

samtidig køber retten til, at sælge nominelt 1.000.000 obligation Q svarende til 10 put 

optioner. Præmien antages, at være 0,5som nævnt tidligere for både call og put 

optionerne og strikekursen for begge er 96,7
43

.  

                                                
42 Kilde: Michael Christensen: ”Obligationsinvestering, Teori og praktisk anvendelse 6. udgave”, s. 215 
43 En grov antagelse grundet put-call pariteten men er uden betydning for konklusionen. 
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Figur 12 

Det fremgår af figur 12, at ved brugen af en straddle strategi spiller man med på både 

optur og nedtur. Det ses, at den samlede strategi koster 10.000 kr., som også er det 

maksimale tab, hvilket svarer til: præmie call+præmie put. Det betyder også i dette 

tilfælde at man mindsker sin gevinst ved både, at have potentiale for gevinst ved en 

nedtur som ved en optur. Dette ”tab” i gevinsten svarer til præmien, der er betalt for den 

option der ikke udnyttes. 

Derfor kan det altså konkluderes, at ud fra de forventede mulige udsving vil strategien 

faktisk have genereret en indtjening til investor uanset hvad, da breakeven kurserne er 

95,7 henholdsvis 97,7. Det kan samtidig konkluderes, at et tab på den samlede strategi 

vil blive udfaldet hvis kursen kun bevæger sig i intervallet >95,7- <97,7. 

Sammenfattet kan det altså konkluderes, at en straddle kan være en rigtig god strategi 

såfremt man forventer stor usikkerhed, og ikke helt er sikker på om obligationen skal 

stige eller falde. Det er dog en vigtig pointe, at man skal have en tro på størrelsen af 

udsvinget. En uændret til svagt stigende/svagt faldende kurs er ikke interessant, ved 

brugen af en straddle. 

Hvis man vil benytte straddle tanken om, at bruge samme strikekurs og tror på 

uændrede til svagt faldende/stigende kurser kan man ”vende” straddlen om jf. figur 13. 
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Figur 13 

Den eneste forskel er sådan set, at i stedet for, at købe call og put optioner så er disse 

solgt i stedet. Det giver præmieindtægten på 10.000 kr. i dette tilfælde ved en uændret 

kurs på 96,7. Strategien giver først et negativt afkast idet kursen bevæger sig under 95,7 

henholdsvis over 97,7. Dog ændrer tabsrisikoen sig også drastisk idet tabet nu er 

ubegrænset som det også ses af figur 13. Der er ikke længere en grænse for hvor meget 

der kan tabes, mens gevinsten er begrænset til præmien. 

Ved, at påtage sig den større tabsrisiko kan investor lave en ”omvendt straddle” og 

genere afkast ved både uændret, svagt stigende og svagt faldende obligationskurs. 

Jeg vil i det næste afsnit redegøre for den såkaldte strangle strategi, og undersøge under 

hvilke markedsforhold strategien vil egne sig til. 

6.4 Strangle 

Strangle strategien kan bedst betegnes, som en søster strategi til straddle strategien. 

Årsagen skal findes i, at måden de dannes på minder meget om hinanden. 

En strangle dannes, ligesom straddlen, ved køb af call optioner og put optioner 

samtidig. Forskellen består i, at strikekursen i en strangle er forskellig på call optionerne 
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og put optionerne hvor strikekursen i straddle strategien var identisk på call op put 

optionerne
44

.  

Med udgangspunkt i eksemplet fra straddlen vil det blive undersøgt hvad det så betyder 

for investor, såfremt han benytter sig af en strangle i stedet. Det antages fortsat, at 

præmien er 0,5 antallet af kontrakter er 10 stk. men til forskel fra straddle strategien 

antages det, at strikekurs på call optionen er 98,7 og strikekurs på put optionen er 94,7. 

Grafisk ser det ud som følger af figur 14. 

 

Figur 14 

Som det fremgår af figur 14 ligner straddle og strangle strategierne hinanden. Forskellen 

når man kigger på grafen er, at hvor straddlen var spids ved max. tab er stranglen flad. 

Det betyder, at kursbevægelsen ved en strangle skal være væsentligt større, før der 

tjenes penge på strategien. Hvor det ved straddle strategien blev bestemt, at en 

kursbevægelse mellem 95,7-97,7 var nok til, at tjene penge er det ikke tilfældet her da 

breakeven først indtræffer i 93,7 henholdsvis 99,7. Dette bør i øvrigt føre til, at 

strategien bliver billigere end straddle strategien idet optionerne er out-of-the-money 

med det samme mens det blev antaget, at strikekursen på straddle strategien lå at-the-

money. Det gør det ikke her grundet eksemplets struktur men i praksis bør det være 

tilfældet. 

                                                
44 Kilde: Michael Christensen: ”Obligationsinvestering, Teori og praktisk anvendelse”,  6. udgave, s. 215 
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Ligesom ved straddle strategien kan der også generes en omvendt/solgt strangle. 

Fremgangsmåden vil være den samme som ved en omvendt/solgt straddle, dog med 

ændringen omkring strikekursen som på call og put optionerne skal være forskellig. 

Som konklusion på strangle strategien kan det siges, at den har samme funktion som en 

straddle men før strategien genererer et positivt afkast kræves der væsentligt større 

usikkerhed og udsving i kursen, på det underliggende aktiv i forhold til straddle 

strategien. For den omvendte strangle kræves der modsat meget store bevægelser i 

markedet, før et negativt afkast opstår.  

I næste afsnit vil jeg afslutningsvis undersøge hvordan man spekulativt kan bruge 

strategierne bear spread og bull spread.  

6.5 Bear spread / Bull spread 

Som det blev vist i ovenstående afsnit kunne der altså ved hjælp af en kombination af 

call og put optioner genereres nogle spændende strategier som er velegnede til en række 

bevægelser i kursen på det underliggende aktiv. 

I dette afsnit vil jeg redegøre for strategierne bear spread og bull spread strategierne som 

ligeledes er kombinationsstrategier, men som i modsætning til straddle og strangle 

strategierne, ikke består af både call og put optioner. De består af enten call optioner 

eller put optioner. 

Jeg vil nu undersøge hvordan investor kan kan anvende bear spread strategien. Det ses 

ved konstruktionen af et bear spread, at det er skabt til, at generere afkast i et faldende 

marked. Et bear spread skabes ved, at købe en put option med strikekurs X og samtidig 

sælge en put option med strikekurs Y. Strikekurs Y skal være lavere end strikekurs X
45

.  

For, at illustrere dette tages igen fat i eksempel med Obligation Q. 

Det blev antaget, at kursen i dag er 96,7 på obligation Q. Såfremt investor om 

eksempelvis 1 mdr. tror på, at kursen vil hedde 95 kan han benytte et bear spread. Det 

konstrueres i dette tilfælde med, at købe put optioner med strikekurs 96,7 og samtidig 

sælge put optioner med strikekurs 95 Salget af put optionen foretages for, at kunne gøre 

                                                
45 Kilde: Michael Christensen: ”Obligationsinvestering, Teori og praktisk anvendelse”, 6. udgave, s. 205-

206  
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strategien billigere. Jeg antager, at investor ønsker, at forpligte sig til, at købe 1 mio. 

nominelt i obligation Q svarende til 10 solgte put optionskontrakter på kurs 95 med 

præmie på 0,7 jf. tidligere og samtidig køber retten til, at sælge nominelt 1 mio. 

obligation Q til kurs 96,7 med en præmie på 0,8 jf. tidligere.  

 

Figur 15 

Som det fremgår af figur 15 kan et bear spread laves for, at få en billigere strategi end 

ved f.eks. kun at købe put optioner. I et bear spread tages et salg af put optioner også 

med i betragtningen hvilket jo som bekendt, giver en præmieindtægt hvilket også ses af 

figuren. Strategien i dette tilfælde vil være en god forretning for investor såfremt kursen 

falder lavere end kurs 96,7. Dette skyldes, at der er en nettopræmie, som skal betales på 

1.000 kr. (modtaget præmie-betalt præmie). Det ses også, at investor tjener maksimalt 

19.000 kr. såfremt kurs 95 rammes, mens han maksimalt kan tabe 1.000 kr. Prisen for, 

at få den billigere strategi ved salget af put optionen er, at man sælger toppen af sit 

afkast fra. Det ses klart af figur 15 hvor det skal bemærkes, at falder kursen under 95 så 

vil den yderligere gevinst på de købte put optioner modsvares direkte af tabet på de 

solgte put optioner. 

Et bear spread er altså velegnet til faldende aktiekurser men kun til en vis grad.  
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Søster strategien til et bear spread er det såkaldte bull spread. Det minder i sin struktur 

om bear spread men har den egenskab, at genere afkast ved stigende kurser. Årsagen til, 

at bull spreadet fungere i stigende markeder er, at det konstrueres med call optioner. 

Som det blev klargjort tidligere så er f.eks. køb af call optioner lig med en tro på, at 

kursen vil stige. Konstruktionen af et bullspread foregår ved hjælp af en købt call option 

med strikekurs X og et samtidigt salg af en call option med strikekurs Y. Før et bull 

spread fungerer, er det nødvendigt, at aftalekursen på den købte call option er højere end 

på den solgte call option
46

. Ganske som med et bearspread foretages salget af optionerne 

for, at gøre den gældende strategi billigere. For at visualisere dette anvendes igen 

eksempel med obligation Q. 

Det blev antaget, at kursen i dag er 96,7 på Obligation Q. Såfremt investor om 

eksempelvis 1 mdr. tror på, at kursen vil hedde 98 kan han benytte et bull spread. Det 

konstrueres i dette tilfælde med, at købe call optioner med strikekurs 96,7 og samtidig 

sælge put optioner med strikekurs 98. Jeg antager, at investor ønsker, at forpligte sig til, 

at sælge 1 mio. nominelt i obligation Q svarende til 10 solgte call optionskontrakter på 

kurs 98 med præmie på 0,7 jf. tidligere og samtidig køber retten til, at købe nominelt 1 

mio. obligation Q til kurs med en præmie på 0,8 jf. tidligere.  

 

Figur 16 

                                                
46 Kilde: Michael Christensen: ”Obligationsinvestering, Teori og praktisk anvendelse”,  6. udgave, s. 206 
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Som det fremgår af figur 16 kan et bull spread laves for, at få en billigere strategi end 

ved f.eks. kun at købe call optioner. Dette var fuldstændig samme incitament ved et bear 

spread, som var et billigere alternativ til, at købe put optioner. Strategien i dette tilfælde 

vil være en god forretning for investor såfremt kursen stiger til mere end kurs 96,7. 

Dette skyldes, at der er en nettopræmie som skal betales på 1.000 (modtaget præmie-

betalt præmie) og som selvfølgelig skal tjenes ind først. Det ses også, at investor tjener 

maksimalt 12.000 kr. såfremt kurs 98 rammes mens han maksimalt kan tabe 1.000 kr. 

Prisen for, at lave bull spread er, at man sælger toppen af sit afkast fra fuldstændig 

ligesom ved et bear spread. 

Et bull spread er altså velegnet til stigende aktiekurser men kun til en vis grad.  

6.6 Opsummering på optionsstrategier 

Som en opsummering på de anviste strategier fremgår det af nedenstående tabel hvad 

jeg fandt frem til, at investor kan bruge de viste strategier til: 

 Faldende kurs Uændret kurs Stigende kurs 

Købt call     + 

Købt put +     

Solgt call + +   

Solgt put   + + 

Straddle +   + 

Strangle +   + 

Bear spread +     

Bull spread     + 

Tabel 27 

Som det fremgår af tabel 27 så er der utallige muligheder for, at manøvrere rundt i 

forskellige forventningsscenarier for den spekulative investor. Det er næsten kun 

fantasien der sætter grænser for hvorledes man kan sammensætte sine strategier. 

Denne type transaktioner kan også være, at foretrække idet det ofte kan være forbundet 

med store omkostninger i form af spreads og kurtage, at rulle store beløb rundt på en 

obligationsportefølje til spekulative formål. Gearingseffekten er heller ikke, at foragte 
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idet en meget spekulativ investor ikke skal binde så meget likviditet ved, at købe 

obligationerne og derfor kan disponere disse til anden side eller købe langt flere 

optioner med en værdimæssigt langt større aktivmasse end han ellers ville kunne købe i 

markedet. I denne forbindelse vil modparten selvsagt opnå en risiko for, at 

vedkommende ikke kan klare sin forpligtelse hvis det eksempelvis er en solgt option. 

Dette vil jeg ikke komme mere ind på men en form for sikkerhedsstillelse vil skulle 

finde sted som udgangspunkt.  Foruden ovenstående fordele kan man som investor 

risikere, at ende med illikvid portefølje som kan være vanskelig, at slippe af med igen. 

Alle disse muligheder giver perspektiv for både den spekulative investor samt den 

investor som allerede besidder en portefølje hvor risikoen i relation til varighed og 

konveksitet ønskes afdækket. 

Det afgørende er selvfølgelig hvad der på papiret er muligt men i lige så høj grad hvad 

markedet tilbyder. 

Jeg har forudsat, i hedge scenariet med eksempelvis protective put strategien, at en 

individuel hedge på hver obligation ikke er mulig og, at en cross hedge er nødvendig. 

Jeg vil i det sidste afsnit kort redegøre for markedet for obligationsoptioner og på denne 

baggrund vurdere mulighederne for i virkeligheden, at udføre de analyserede 

optionsmuligheder i praksis. 
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7 Obligationsoptioner – Markedet 

 

Det danske marked for optioner på obligationer blev lanceret tilbage i 1988 og bestod af 

kun 3 obligationer som i tilgift alle 3 var konverterbare obligationer
47

.  

Idet meningen med optionerne var, at kunne overføre kurs-risiko er det selvfølgelig 

uhensigtsmæssigt, at alle 3 papirer ikke, jf. diskussionen omkring konverterbare 

obligationer, opfører sig som eksempelvis inkonverterbare obligationer ved bevægelser 

i renten. 

Markedet for denne type børsnoterede derivater blev dog heller aldrig en stor succes og 

markedet lukkede 13 år senere i 2001 som følge af manglende handel
48

.  

Som følge heraf bliver alle optioner på danske obligationer i dag handlet OTC (over-

the-counter). Kontrakter handlet OTC er ikke standardiserede og kan deraf forhandles 

mellem 2 parter som det passer i forhold til de forskellige parters ønsker og behov. 

I resten af Europa og norden findes der i dag et ganske stort marked for 

obligationsoptioner som har udviklet sig ganske kraftigt over de seneste år
49

: 

 

Figur 17 

                                                
47 Kilde: Christen Sørensen: ”optioner og futures”, Ledelse og Erhvervsøkonomi/Handelsvidenskabeligt 

Tidsskrift/Erhvervsøkonomisk Tidsskrift, Bind 52 (1988) 3 
48 Kilde: Michael Christensen: ”Obligationsinvestering, Teori og praktisk anvendelse”, 6. udgave, s. 175 
49 Kilde: Federation of European Securities Exchanges (www.fese.be) 
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Det ses, at figur 17 at omsætningen er enorm i dette marked. Data her stammer primært 

fra de 2 store markedspladser EUREX og Nyse Euronext, som er de suverænt største 

bidragsydere til dette billede og, som rapporterer fra de store lande i Euroområdet. 

For en dansk obligationsinvestor hjælper dette blot ikke så meget da de optioner der 

tilbydes på disse markedspladser ikke har danske obligationer som underliggende aktiv 

men eksempelvis tyske statsobligationer som underliggende aktiv. Derfor er det 

nødvendigt for en dansk investor, at foretage cross-hedge såfremt han ønsker, at handle 

via børsen i disse instrumenter. Dette giver problemer i forhold til optioner idet 2 landes 

rentestruktur ikke nødvendigvis er perfekt korreleret. 

Ud over optioner direkte på obligationer som underliggende aktiv er det også meget 

almindeligt, at optionerne har en future som underliggende aktiv hvor futurens 

underliggende aktiv er en obligation. 

Konklusionen i forhold til de hedge og spekulationsmuligheder jeg har opstillet i det 

foregående er altså, at det kan være særdeles svært, at finde en option der har det 

”rigtig” underliggende aktiv i forhold til hvad der måtte ønskes. Derfor er det med stor 

sandsynlighed nødvendigt, at udføre et cross hedge hvor det underliggende aktiv på 

optionen er anderledes end det der ønskes hedget og derfor med stor sandsynlighed også 

har en anden varighed og en anden konveksitet hvilket som det er vist tidligere giver 

nogle udfordringer i form af løbende tilpasninger af strategierne. Som spekulant er det i 

virkeligheden heller ikke så væsentlig hvilket aktiv der er tale om idet spekulanten vil 

spekulere i en rentebevægelse, på et givent marked. 

Det er også muligt, at foretage handler OTC og der kan tingene strikkes sammen som 

det nu ønskes mellem modparterne. Det er dog afgørende, at det er muligt, at finde en 

modpart som eksempelvis vil stille en pris i en option på en given obligation som man 

måtte ønske afdækket. Dette tilfælde vil både være relevant ved en hedge men også en 

spekulativ forretning. 
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8 Konklusion 

 

Første problemstilling var hvordan det er muligt, at immunisere varighed og konveksitet 

på en obligationsportefølje ved brug af optioner på obligationer. 

Det blev vist ved hjælp af protective put strategien og anvendelsen af en delta hedge, 

hvorledes varigheden for den samlede portefølje endte på 0 ved køb af en passende 

mængde put-optioner på den angivne obligation. 

Resultatet af immuniseringen viste også, at valget af kalibreringsmetode til rentegitteret 

anvendt i binomialtræet er meget afgørende for, hvorledes denne skal sammensættes, 

idet rentegitterets udseende har betydning for prisudviklingen igennem træet på det 

underliggende aktiv på optionen, og afledt heraf også stor betydning for optionens 

prisudvikling. I dette tilfælde anvendtes Ho & Lee samt BDT modellen. 

Konklusionen var ligeledes, at en løbende tilpasning af denne immunisering var 

nødvendig idet bevægelser i renteniveauet ville ændre hedgen.  Det blev dog også 

bemærket, at delta hedgen ikke løste problemet med, at konveksiteten på det 

underliggende aktiv var forskelligt fra konveksiteten på porteføljen. 

Denne problemstilling blev løst ved hjælp af delta/gamma hedge metoden, hvor det blev 

vist med en kombination af 2 put-optioner med forskellige strikekurser, at det var 

muligt både, at immunisere gamma samt delta for porteføljen hvorved både varighed og 

konveksitet var immuniseret. 

Som med delta hedge blev det konkluderet, at valget af rentegittermodel havde stor 

betydning for det nødvendige hedge samt, at en tilpasning fortsat var nødvendig løbende 

idet delta og gamma ændrer sig i takt med renten. Dog var en løbende tilpasning af 

strategien ikke påkrævet lige så ofte som tilfældet var med delta hedgen idet både 

varighed og konveksitet var matchet. 

Endelig blev det diskuteret hvilke implikationer konverterbare obligationer ville have 

for en hedge af porteføljen. Konklusionen på dette var, at det kunne vise sig mere 

usikkert, at hedge idet disse obligationers prisning var langt mere usikker. Dette 

skyldtes konverteringsrisikoen der kan være forbundet med disse obligationer, idet de 

har en indbygget option og derfor ikke opfører sig på samme måde som inkonverterbare 

obligationer ved bevægelser i renten. Denne usikkerhedsfaktor kan der modelleres på 

men denne vil sjældent give et 100 % korrekt resultat. 
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Samtidig gav konverteringsoptionerne de ubehagelige egenskaber, at konveksiteten nu 

ofte var negativ, hvilket befordrede en anden strategi til hedge af varighed og 

konveksitet. Forfatteren til den anvendte kilde i afsnittet fremhæver brug af både futures 

og optioner til styringen af disse 2 risikomål.  

 

Den efterfølgende problemstilling var, hvordan man ved hjælp af optionsstrategier kan 

spekulere i obligationsmarkedet uden, at eje det underliggende aktiv. Strategierne 

købt/solgt call, købt/solgt put, straddle, strangle, negativ pris spread (Bear Spread), og 

positivt pris spread (Bull Spread) blev alle vægtet og afprøvet. Konklusionen er, at disse 

strategier kan imødekomme investorernes forventninger til udviklingen i 

obligationskursen hvad enten det var faldende kurser (solgt call, købt put, straddle, 

strangle, bear spread), uændrede kurser (solgt call, solgt put) eller stigende kurser (købt 

call, solgt put, straddle, strangle, bull spread). Fordelene ved, at benytte optioner var 

dels gearingseffekten samt den asymmetri der opstår ved anvendelse af optioner. 

Samtidig undgår investor evt. illikvide positioner i en obligation. 

Til sidst blev markedet for obligationsoptioner belyst ganske kort for, kunne vurdere 

mulighederne for, at kunne føre disse strategier ud i livet. Resultatet af dette var dels, at 

det for danske investorer kan være svært da det danske marked for rente-derivater blev 

lukket ned i 2001 og nu kun fungerer på OTC basis. Her kræves det, at der kan findes 

en modpart der vil indgå forretningen. Såfremt det ønskedes, at føre handlen med 

standardiserede kontrakter var det nødvendigt, at kigge til udlandet og dermed betyder 

det, at en cross hedge skulle gennemføres med de udfordringer dette førte med sig i 

form af anderledes bevægelser i rentekurver fra land til land samt forskelle i konveksitet 

og varighed på det underliggende aktiv og porteføljen. 
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