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1. Indledning 

I pensionsbranchen findes mange former for risici, der skal tages højde for i selskabets daglige 

risikostyring. Disse risici kan eksempelvis være organisatoriske risici i selskabets forretning, 

aktuarmæssige forhold på selskabets produkter eller finansielle risici på selskabets aktiver og 

passiver. Alle disse forskellige former for risici har stor indflydelse på pensionsselskabers 

forretningsgrundlag, og er hver især hyppigt genstand for teoretiske undersøgelser. På 

baggrund af det historisk lave renteniveau er der i de senere år kommet øget fokus på 

pensionsselskabernes renterisiko1. 

Renterisiko kan opstå i en hvilken som helst situation, hvor fremtidige cash flows er involveret, 

idet ændringer i renteniveauet vil ændre på nutidsværdien af de fremtidige cash flows. Hos et 

pensionsselskab er renterisikoen meget betydningsfuld2, da pensionsselskabets forretning er 

baseret på meget langt løbende cash flows, bestående af kunders præmieindbetalinger, og 

selskabet udbetalinger i form af ydelser til kunden. Samtidig er pensionsselskabets 

opsparingsprodukter typisk konstrueret3 således, at de fremtidige ydelser er garanteret på 

baggrund af en grundlagsrente, der sikrer kunderne en minimumsforretningen over 

opsparingens løbetid. 

For at sikre at pensionsselskaber kan imødekomme forpligtigelserne over for kunderne, er det 

bestemt ved regulering4, at pensionsselskaber skal have hensættelser, der svarer til 

markedsværdien af de fremtidige forpligtigelser. Markedsværdien af hensættelserne beregnes 

ud fra en nulkuponrentestruktur5, der fastsættes af Finanstilsynet, og er unik for 

pensionsselskaberne. Herved er pensionsselskabet eksponeret over for renteændringer, da 

renteændringer vil have indflydelse på hensættelsernes størrelse. På baggrund af denne 

eksponering vælger mange pensionsselskaber så vidt muligt at afdække renteeksponeringen 

ved at investere i tilsvarende rentefølsomme aktiver6. En af udfordringerne ved at lave en 

                                                           
1
 Markedsudvikling 2011 (Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser) 

2
 Effektiv afdækning af pensionsgarantier 

3
 Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2003, Større valgfrihed i pensionsopsparingen – kapitel 12 

4
 Finanstilsynet - Eksempler på opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi 

5
 Finanstilsynet - Teknisk beskrivelse af ny diskonteringskurve 

6
 Effektiv afdækning af pensionsgarantier 
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sådan afdækning er, at selskabet først må have et klart billede af renteeksponeringen på 

hensættelserne. 

På baggrund af ovenstående er det være interessant at undersøge hvilke analyser, der skal 

gennemføres for at kunne identificere renteeksponeringen på et pensionsselskabs 

hensættelser, og hvorvidt det er muligt at kvantificere en tilstrækkelig grad af eksponeringen, 

til at kunne sandsynliggøre at en afdækning kan baseres på kvantificeringen. 

2. Problemformulering: 

Hvordan identificeres renteeksponeringen på hensættelserne i et 

pensionsselskab, således at eksponeringen kan afdækkes? 

Problemformuleringen søges besvaret ved at analysere udviklingen i hensættelserne i et 

konstrueret pensionsselskab,  ud fra en antagelse om, at denne udvikling er repræsentativ for 

en udvikling, der kunne forekomme i et reelt pensionsselskab. Analysen vil være baseret på 

følgende undersøgelsesspørgsmål: 

1. Hvordan opgøres hensættelserne for en enkelt police, og hvilke faktorer kan påvirke 

hensættelsernes størrelse? 

2. Hvilken indflydelse kan rentegrundlaget have på rentefølsomheden på et 

pensionsselskabs samlede hensættelser? 

3. Hvordan påvirker rentegrundlaget muligheden for at identificere varighed og 

konveksitet på et pensionsselskabs hensættelser? 

4. Hvilke udfordringer kan der opstå, når en afdækning af hensættelsernes 

renteeksponering baseres på varighed og konveksitet? 

3. Afgrænsning 

For at sikre at afhandlingens centrale emne holdes i fokus, behandles kun den renterelaterede 

eksponering, der forefindes i den private danske pensionsbranche, og der vil så vidt muligt 

blive fokuseret på de nutidige aspekter af renteeksponeringen i branchen. Ligeledes vil 

afhandlingens undersøgelser være baseret på det udsnit af de opsparingsprodukter, der 

eksisterer i pensionsbranchen, hvilke bliver beskrevet i afsnit 6. For at begrænse de 

beregningsmæssige kompleksiteter i pensionsprodukterne vil der ikke blive taget hensyn til 

skat og diverse administrations-, og investeringsomkostninger på produkterne. Desuden 
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betragtes simplificerede versioner af de reelle pensionsprodukter, der ikke indeholder 

invaliditets-, dødeligheds-sandsynligheder eller andre aktuarmæssige aspekter.  

For at begrænse undersøgelsernes omfang behandles, i afhandlingens undersøgelser af 

renteeksponering, kun parallelskift i rentestrukturen inden for et begrænset renteinterval. I 

afhandlingen vil afgrænsningerne løbende blive uddybet, hvor det er fundet relevant. 

4. Disposition/Læsevejledning 

Afhandlingens opbygning 

Afhandlingen er opbygges således, at den med fordel kan læses kronologisk. Grundet den 

tekniske kompleksitet, der relaterer sig til hensættelserne i pensionsbranchen og 

mangfoldigheden af tekniske begreber, kræver det en vis forhåndsviden at anvende 

afhandlingen som opslagsværk. Undersøgelsesafsnittene omfatter dog , hvor det er fundet 

relevant, korte indledninger og delkonklusioner samt interne referencer for at øge 

afhandlingens læsevenlighed. Afsnit 11 indeholder desuden en generel introduktion til 

undersøgelserne med nødvendig information til gennemlæsning af de enkelte undersøgelser.  

Afsnit 5-10 indeholder redegørelser, beregningsteknikker og teori, der anvendes i 

undersøgelserne 

Afsnit 11-17 Indeholder afhandlingens undersøgelser, samt konklusion og perspektivering af 

resultater. 

Figurer og tabeller  

I afhandlingen vil der ofte blive refereret til figurer og tabeller. Hvis ikke andet er angivet, vil 

disse være placeret i afsnittet eller underafsnittet, hvor der refereres til dem. Figurer og 

tabeller er ligeledes navngivet med afsnittets nummer. I visse tilfælde vil både venstre og højre 

vertikale akser i grafer og diagrammer blive benyttet. Hvis en værdi skal aflæses på den højre 

vertikale akse, vil det fremgå af værdiens navn i figuren. 

Excel bilag 

Afhandlingens undersøgelser er i overvejende grad baseret på beregninger, der er foretaget i 

Excel. Grundet mængden af beregninger kan disse ikke gennemgås i afhandlingen. I stedet 

henvises til vedlagte Excel bilag, samt vejledningen i Bilag 3. 
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5. Generelt om pensionsbranchen 

I Danmark er pension et vidt begreb, og der findes en mængde forskellige 

opsparingsalternativer, der alle overordnet set har til formål at udjævne opsparerens indkomst 

ud over hele livet. Tabel 5-a viser fordelingen af den samlede danske pensionsformue i 2011 

fordelt på forskellige selskabstyper, samt hvilken tilvækst, der har været i formuen, og hvor 

stor en del af den samlede formue, der ligger hos de enkelte selskabstyper. 

Tabel 5-a7 

Kategori Mia. kroner 2011 Vækst pr. år 2007-2011 Andel 2011 

Livsforsikringsselskaber                  1.208  9,19% 46% 

Tværgående pensionskasser                      411  6,44% 16% 

Pengeinstitutter                      401  1,67% 15% 

Firmapensionskasser                        43   - 2% 

ATP og LD                      579  9,17% 22% 

I alt                  2.642  7,84% 100% 

 

Som vist i Tabel 5-a er størstedelen af de danske pensionsmidler placeret i den private sektor i 

livsforsikringsselskaber. I praksis har opsparingsprodukterne i livsforsikringsselskaber og 

tværgående pensionskasser ofte de samme karakteristika, og derfor skelnes der i denne 

afhandling ikke mellem disse to brancher, og de benævnes herefter under fællesbetegnelsen 

”pensionsselskaber”. Typisk sker indbetalingen til disse ordninger gennem en obligatorisk 

arbejdsgiveradministreret pensionsordning, men der indbetales tillige store summer gennem 

individuelle, private ordninger. Opsparingerne er fordelt mellem en række større og mindre 

pensionsselskaber, men overordnet er de alle underlagt samme regulering og forholdsvis 

sammenlignelige konkurrenceforhold, hvorfor det ikke tjener noget formål at beskrive de 

individuelle forskelle mere detaljeret. 

Af tabel 5-a fremgår det ligeledes, at en stor del af danskernes pensionsformue er placeret i 

pengeinstitutter og hos ATP og LD. Indbetalinger til pengeinstitutterne forekommer primært i 

form af frivillige private pensionsopsparinger, mens indbetalingerne til ATP er tvungne 

indbetalinger for alle, der er i et ansættelsesforhold. Selvom der ikke har været indbetalt til LD 

siden 1980, administrer de alligevel over 50 mia. kroner8. Her er dog i begge kategorier tale om 

                                                           
7
 Finanstilsynet - Markedsudvikling 2011, Appendiks 4 

8
 LDs hjemmeside – Kort om LD 
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ordninger, der adskiller sig i så væsentlig grad fra den type, man finder i pensionsselskaberne, 

at det ville blive for omfangsrigt at gå i dybden med disse i denne afhandling. 

Der findes desuden en række offentligt styrede pensioner og pensionslignende ordninger 

såsom Folkepensionen, Den Særlige Pensionsopsparing (SP), Efterlønnen og Den Midlertidige 

Pensionsopsparing (DMP). Disse (forskellige) pensionsordninger er hver især underlagt 

separate regelsæt, og flere af dem er ikke længere aktive. Detaljerne omkring disse ordninger 

vil ikke blive behandlet yderligere i denne afhandling, da de reelt ikke er ordninger, der er 

sammenlignelige med dem, der findes i pensionsselskaberne. 

6. Opsparingsproduktet 

Formålet med dette afsnit er at give et overblik over de væsentligste begreber, der relaterer 

sig til pensionsproduktet, samt teknikken og teorien bag de mest almindelige 

pensionsprodukter. Samtidig beskrives rentegarantiprincippet, samt hvilken effekt 

rentegarantiprincippet har på pensionsprodukterne. 

Der udbydes utallige forskellige opsparingsprodukter på det danske pensionsmarked, og der 

findes ligeledes en masse udgåede produkter, der, selvom de ikke længere udbydes, stadig har 

betydning for pensionsselskaberne, da selskaberne er forpligtigede til at leve op til de 

garantier, der implicit er indeholdt i produkterne. For at begrænse omfanget af denne 

afhandling, behandles derfor kun de mest almindelige pensionsprodukter og desuden 

begrænses beskrivelsen af disse produkter til de karakteristika, der vurderes at være relevante 

for denne afhandling. 

De mest almindelige opsparingsprodukter er kapitalpensioner, ratepensioner og livrenter. Alle 

tre pensionstyper er baseret på at kunden løbende indbetaler en præmie til pensionsselskabet, 

som til gengæld udbetaler en ydelse, når kunden skal på pension. En kapitalpension er 

kendetegnet ved, at kunden modtager én samlet ydelse ved pensionering. Omvendt er 

ratepensionen kendetegnet ved, at kunden får udbetalte flere årlige ydelser i en periode på 10 

til 25 år. Livrenten bliver ofte fremstillet som en rent livsbetinget ydelse, hvilket skal forstås 

således, at kunden modtager en årlig ydelse så længe han  er i live. I praksis vil livrenten dog 

typisk være konstrueret således, at de første 15 - 20 års ydelser er garanterede og udbetales 

uanset om kunden er i live eller ej. I praksis kan alle opsparingsprodukter i 

livsforsikringsselskaber gøres rent livsbetingede, også kapital- og ratepensionen, men mange 
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selskaber undgår dette, da det kan give anledning til juridiske problemstillinger overfor 

efterladte. 

Helt overordnet består en hvilken som helst pensionsopsparing af forholdet mellem 

nutidsværdierne af følgende tre elementer, illustreret i Figur 6-a 

Figur 6-a9 

 

Grundelementet i ovenstående figur er, at der skal være ækvivalens mellem  den opsparing 

kunden har i dag, plus de præmier han betaler i fremtiden og den ydelse, han får ved 

pensionering. Denne opstilling indeholder reelt flere faktorer, eksempelvis trækkes der 

løbende omkostninger, og der skal tages hensyn dødeligheds- og invaliditetssandsynligheder, 

da pensionsopsparingen reelt er en kombination af flere forsikringer. Disse udelades dog så 

vidt muligt i denne afhandling, således at der kan fokuseres på renteelementet i 

pensionsordningen. Hvis der ses bort disse elementer kan ligningen for pensionsordningens 

cashflows og renteelementet opstilles som følgende10: 

 

Aktivet er summen af diskonteringsfaktorerne i indbetalingsperioden, og passivet er summen 

af diskonteringsfaktorerne i udbetalingsperioden. 

 

Reserven er et udtryk for den garanterede opsparing, kunden har på nuværende tidspunkt. 

Præmierne er de indbetalinger, kunden har aftalt at indbetale hvert år, indtil han skal have 

pensionen udbetalt. Ydelserne bliver således den udbetaling, kunden er blevet lovet, når han 

går pension, og for at opnå ækvivalens skal nutidsværiden af disse være lig reserven plus 

nutidsværdien af præmierne. Ydelserne der omtales her er garanterede, hvilket vil sige, at så 

                                                           
9
 Internt uddannelsesmateriale i Danica Pension 

10
 Rentesregning s. 13 
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længe kunden vedligeholder sine forpligtigelser i form af præmieindbetalingen, er 

pensionsselskabet forpligtiget til som minimum at udbetale de garanterede ydelser, når 

kunden skal på pension. For bedre at illustrere sammenhængen vises et praktisk eksempel 

nedenfor. 

Kunden John Johnson på 55 år har en reserve på 1.000 kroner, og han aftaler at indbetale 100 

kroner om året, indtil han skal på pension som 65 årig, hvorefter han skal have en ratepension 

udbetalt over ti år. Ud fra ækvivalensprincippet udregnes hans garanterede ydelse på 1,5 

procent grundlaget. 

 

 

 

Således er en garanteret ydelse altså relativt simpel at nå frem til, når grundlagsrenten er det 

eneste forsikringstekniske element i ligningen. Det bør desuden nævnes, at alle diskonteringer 

i ovenstående eksempel er på helår, og at alle cash flows betragtes som at falde ved årets 

slutning. Denne metodik vil være gennemgående i hele afhandlingen, medmindre andet  

nævnes. 

Grundlagsrenten 

De garanterede ydelser er baseret på en implicit garanteret rente, også kaldet 

grundlagsrenten. Det er denne rente, der i ækvivalensformlen bruges til at beregne 

nutidsværdierne. Grundlagsrenten kan betragtes som den rente, pensionsselskabet 

gennemsnitlig har forpligtet sig til at forrente kundens midler med, indtil sidste ydelse er 

udbetalt. Garantielementet kan være udformet på forskellig vis, eksempelvis kan 

pensionsselskabet være forpligtiget til som minimum at tilskrive en bestemt rente hvert år, i så 

fald er der teknisk set tale om en rentegaranti. I praksis vil garantien dog typisk være udformet 

således, at det er en minimumsydelse, der er garanteret, hvor denne ydelse er baseret på en 

grundlagsrente. I dette tilfælde vil der være tale om en ydelsesgaranti, og det er typisk denne 

type garanti, der bliver anvendt i pensionsbranchen. Beregning af ydelser i denne afhandling, 

vil ligeledes være med udgangspunkt i at der gives ydelsesgaranti. 
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Grundlagsrenten har en lang regulatorisk historie11. I nyere tid har den maksimale 

grundlagsrente været offentligt reguleret, og satsen er løbende blevet sænket. I 1982 var den 

maksimale tilladte grundlagsrente 4,5 procent, i 1994 blev den sænket til 2,5 procent, i 1999 til 

1,5 procent og senest blev den sænket til 0,5 procent i 201012. Der findes dog tidligere 

eksempler, på garantier der er baseret på meget højere grundlagsrenter. I praksis er langt de 

fleste ydelser dog baseret på grundlagsrenter mellem 4,5 og 0,5 procent, og især renterne på 

4,5 procent er også høje nok til, at det kan være problematisk for pensionsselskaberne at leve 

op til ydelsesgarantierne, såfremt selskabets afdækning ikke har været tilstrækkelig. 

Kontorente og  rentebonus 

Som nævnt er kundens ydelser baseret på en grundlagsrente, men det er dog ikke 

nødvendigvis denne rentesats, der tilskrives til kundens depot. Pensionsselskabet tilskriver i 

stedet løbende kontorente til kundernes depot. Kontorenten er som udgangspunkt uafhængig 

af grundlagsrenten, og som oftest vil kontorenten ligge over grundlagsrenten. På grund af det 

historisk lave markedsrenteniveau  der kan observeres i dag, bliver der dog givet relativt 

beskedne kontorenter for tiden. 

Hvis der gives en kontorente, der er højere end grundlagsrente, opstår der positiv rentebonus 

på kundens depot. Den positive bonus bruges til at opskrive kundens ydelser, således at 

kunden kan få mere udbetalt ved pensionering. Disse højere ydelser kan enten tilkøbes som 

garanterede eller ugaranterede ydelser. Hvis de er garanterede, kan de aldrig nedsættes igen, 

hvorimod en ugaranteret ydelse kan nedsættes, hvis kontorenten i fremtiden bliver lavere end 

grundlagsrenten, således at der opstår negativ bonus. Af denne grund foretrækker mange 

pensionsselskaber den ugaranterede bonus, og det er denne form, der vil blive anvendt og 

beskrevet i denne afhandling. I den modsatte situation hvor kontorenten er lavere end 

grundlagsrenten, opstår negativ bonus. Hvis der er ugaranterede ydelser, vil den negative 

bonus blive brugt til nedsætte disse ydelser, men som nævnt vil de garanterede ydelser aldrig 

blive nedsat. Kunden får oplyst, hvad hans depot er, og da depotet er garanteret reserve plus 

netto bonusreserven, vil tilskrivningen af positiv og negativ bonus ske, uden at kunden kan se 

det direkte. Han ser blot, at depotet stiger med kontorenten hvert år. 

For at gøre bonusbegrebet mere gennemskueligt vises et eksempel i Figur 6-b. Figuren viser 

udviklingen i en kundes midler i opsparingsperioden. Pensionsordningen er på et 4,5 procent 

                                                           
11

 Økonomi- og Erhvervsministeriet -  2003, Større valgfrihed i pensionsopsparingen, s. 437-438 
12

 Bekendtgørelse 1369 af 8. december 2010 
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rentegrundlag, hvor kunden laver én indbetaling på 1.000 kroner, som 55 årig, mod at han får 

en garanteret ydelse på 188 kroner pr. år i 10 år, fra han fylder 65. 

Figur 6-b13 

 

I eksempelet giver pensionsselskabet en kontorente på 12 procent i opsparingsperiodens 

første tre år. Herefter gives der en kontorente på 0 procent i de sidste seks år. Den blå søjle, 

der repræsentere den garanterede reserve, vokser hvert år, da reserven plus nutidsværdien af 

fremtidige præmier altid skal være lig med nutidsværdien af de garanterede ydelser. I de 

første tre år kan man se, at der løbende bliver tilskrevet positiv bonusreserve, hvilket betyder, 

at den fremtidige ydelse vokser, så den afspejler det større depot. I de sidste seks år, hvor 

kontorenten er lavere end grundlagsrenten, ser man den modsatte effekt. Her bliver netto 

bonusreserven løbende mindre, indtil den i hans 63. og 64. år ligefrem er negativ. Det skal 

bemærkes, at hvis kontorenten herefter bliver højere end grundlagsrenten igen, så skal den 

negative netto bonusreserve først udlignes, før den højere kontorente ville resultere i, at 

ydelsen bliver større end den garanterede ydelse. Hvis man ser på summen af den garanterede 

reserve og netto bonusreserven, altså kundens depot, kan man desuden se, at depotet vokser, 

når kontorenten er større end 0 procent, og forbliver det samme så længe kontorenten er på 0 

procent. Kunden ser kun udviklingen i depotet, ikke udviklingen i bonusreserven. Dog vil 

kunden kunne se, at den ugaranterede ydelse bliver formindsket, når kontorenten er for lav. 

Den ydelse kunden reelt modtager kan dermed beregnes som følgende: 

                                                           
13

 Egen tilvirkning 
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7. Markedsværdi 

For at finde markedsværdien af fremtidige cash flows er det nødvendigt at tilbagediskontere 

disse. Når passiver i et pensionsselskab skal tilbagediskonteres, sker det efter en 

rentediskonteringskurve, der dagligt bliver publiceret af Finanstilsynet. Formålet med dette 

afsnit er at beskrive den rentekurve, der bruges til tilbagediskonteringen, samt hvilken 

indflydelse rentekurven har på renteeksponeringen i et pensionsselskab. 

Diskonteringskurven i dag 

Den 12. juni 2012 blev der indgået en aftale mellem Erhvers- og Vækstministeriet og Forsikring 

& Pension, om at ændre diskonteringskurven til den form den har i dag, og har haft siden 13. 

juni 2012. Diskonteringskurven bliver dagligt udgivet på Finanstilsynets hjemmeside, og den 

beskriver nulkuponrenten for de næste 135 år. I Figur 7-a er rentekurven vist for de første 30 

år på diskonteringskurverne 1. februar 2013 og 1. marts 2013 samt renteforskellen mellem de 

to kurver i basispoint(BP). Figuren er et typeeksempel på, hvordan renten har ændret sig i 

løbet af en måned, og illustrerer dermed vigtigheden af at være opmærksom på, hvordan 

ændringer i rentekurven påvirker et selskabs aktiver og passiver.  
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Figur 7-a14 

 

Den tekniske beregning15 af rentekurven kan opdeles i tre segmenter. Den simpleste del af 

kurven er det korte segment på nul til syv år. De første to år af kurven udledes som en flad 

rente fra vægtede effektive renter på rentetilpasningsobligationerne i Nykredits 

Realkreditindeks. Perioden to til syv år beregnes ved hjælp af lineær interpolation, fra to års 

punktet op mod det tidligste punkt i det mellemlange segment. 

Næste segment betegnes som det mellemlange segment, og dækker over perioden syv til tyve 

år. Renterne i dette segment er baseret på Euroswap-renterne, plus et glidende gennemsnit af 

landerentespændet mellem Danmark og Tyskland, plus halvdelen af OASswap16. Det glidende 

landsspænd beregnes som et ligevægtet gennemsnit af spændet mellem tyske og danske 

statsnulkuponrenter, målt over 250 observationer i det ti-årige rentepunkt. Landespændet har 

dog på nuværende tidspunkt ikke nogen effekt, da det glidende spænd er negativt, og 

landespændselementet har en indbygget nedre grænse på nul. OASswap er det 

optionsjusterede rentespænd mellem den danske realkreditobligationer og den danske 

swapkurve. Ligesom landespændet har OAS også en minimumsværdi på nul, således at 

diskonteringskurven aldrig vil gå under euroswapkurven. Satserne i den mellemlange periode 

regnes, hvor der er markedsdata, som er syv års punktet, 15 års punktet og 20 års punktet. De 

mellemlæggende punkter beregnes igen ved hjælp af lineær interpolation.  
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 Egen tilvirkning, Inspiration: Finanstilsynet - Diskonteringssatser ved måling af forsikringsforpligtelser 
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 Finanstilsynet - Teknisk beskrivelse af ny diskonteringskurve 
16

 Anh Lee - Advanced Fixed Income – Lecture s. 12 
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Den sidste del af diskonteringskurven er segmentet 20 – 135 år, og dette betragtes som det 

lange segment. Perioden efter 20 år beregnes udelukkende ved brug af ekstrapolation efter 

Smith-Wilson metoden17. Den tekniske beskrivelse af denne ekstrapolationsmetode er for 

kompleks til, at den kan blive gennemgået i detaljer i denne afhandling. Simplificeret bruges 

der tre input til at beregne renterne i det lange segment, forwardrenterne fra de første 20 år af 

diskonteringskurven, en ”Ultimate Forward Rate” (UFR) og en alpha variabel. Forwardrenterne 

fra det mellemlange segment sikrer, at OASswap, Landespændet og euroswap kurven implicit 

er indeholdt i det lange segment. UFR er den markedsrente, man mener er realistisk på meget 

langt sigt, og det er den rente, der i det lange segment ultimativt ekstrapoleres mod. På 

nuværende tidspunkt er UFR blevet sat til 4,2 procent, hvilket svarer til det niveau, der 

forventeligt vil blive anvendt under Solvens II reguleringsregimet18. UFR er baseret på en 

forventning om, at inflationen på langt sigt vil være på to procent, og at realvæksten vil være 

på 2,2 procent. Alpha værdien bruges til at bestemme, hvor hurtigt kurven skal konvergere 

mod UFR, og denne skal have en størrelse, der resulterer i at forwardrenten i 30 års punktet, 

er på 4,2 procent, plus/minus tre basis point. For at give et indtryk af, hvordan de daglige 

kurver har set ud siden kurven blev indført, er afvigelserne og gennemsnitskurven præsenteret 

i Figur 7-b. 

Figur 7-b19 
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 Finanstilsynet - Smith-Wilson metoden 
18

 http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/solvency/future/index_en.htm 
19

 Egen tilvirkning, Inspiration: Finanstilsynet - Diskonteringssatser ved måling af forsikringsforpligtelser 
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Som det fremgår, viser Figur 7-b en rentekurve for de første 100 år. Den røde linje er et 

simpelt gennemsnit af de daglige renter, der har været siden 12. juni 2012. Samtidig vises de 

maksimale udsving i kurven for samme periode som det lyseblå areal, og den blå linje viser 

standardafvigelsen for de individuelle punkter på diskonteringskurven. Den højeste 

standardafvigelse findes i syv års punktet og er på 0,17 procent, det er samtidig også i dette 

punkt der kan observeres den største totale renteforskel på hele 0,73 procent. Det er desuden 

værd at nævne, at den gennemsnitlige rente i 100 års punktet blot er på 3,83 procent, og der 

er således forsat et stykke vej til UFR på 4,2 %. I afhandlingens løbende undersøgelser, der 

tager udgangspunkt i en diskonteringsrentekurve, vil det være den officielle 

diskonteringsrentekurve fra 1. marts 2013, der anvendes, da kurven på denne dag ligger meget 

tæt på den gennemsnitlige kurve. Det vurderes, at en kurve, der ligger tæt på 

gennemsnitskurven, giver mindre risiko for, at et usædvanligt spike i kurven påvirker 

undersøgelserne uhensigtsmæssigt. 

Diskonteringskurven til praktisk brug 

Som man kan se i figur 7-b, er der stor forskel på hvor følsomme punkterne på kurven er når 

det kommer til renteændringer. Normalvis kunne det forventes at punkterne på kurven er 

mere rentefølsomme jo kortere renterne er. Denne sammenhæng er også delvist tilstede på 

finanstilsynets kurve, men som nævnt består de første to år i det korte segment af vægtede 

effektive renter, hvor variansen tilsyneladende er mindre end på Euroswap kurven, hvilket gør 

at det først er ved syv års punktet man kan opleve den største følsomhed. I denne afhandling 

har den atypiske følsomhed på kurvens individuelle punkter dog ingen konsekvens, da 

undersøgelserne vil tage udgangspunkt i parallelstød, der er uafhængige af kurvens varians. 

Et andet element i følsomheden som man bør være opmærksom på er at, uanset hvilket stød 

der kan laves på den markedsbestemte del af kurven, vil det lange segment altid have en 

kunstigt lavere følsomhed, da denne del er ekstrapoleret mod den faste UFR. Denne egenskab 

i finanstilsynets rentediskonteringskurve, har stor betydning i denne afhandling, da det har 

indflydelse på hvordan kurven parallelforskydes, hvilket er vist i Figur 7-c, hvor fire 

parallelforskydninger af rentekurven er vist, samt forskellen på rente mellem øverste og 

nederste kurve. 



Side 17 af 91 
 

Figur 7-c 

 

Parallelforskydningerne er lavet ved at parallelforskyde de første 20 år af kurven, og beregne 

renten af kurven ved hjælp af ekstrapolation20. Som det kan ses i figuren opfører de første tyve 

år på kurven sig præcis som alle andre rentestrukturer der parallelforskydes. I det lange 

segment af kurven er det dog tydeligt at rentekurven er syntetisk. Allerede ved år 44 er 

parallelforskydningen den maksimale forskel på de forskudte kurver nede på 2,5 procent, og 

ved år 135 er den maksimale forskel helt nede på 0,82 procent. Det kan desuden nævnes at 

reduceringen af parallelforskydningerne ikke er forskellig afhængig af om der stødes op eller 

ned, et stød nedad vil blive reduceret cirka tre procent mere end et tilsvarende stød opad. Når 

parallelforskydningerne reduceres i det lange segment, betyder det naturligvis at meget lange 

cash flows som dem der kan findes i et pensionsselskab vil være mindre rentefølsomme end 

ellers. Reduceringen af parallelforskydningerne bevirker desuden at man skal være påpasselig 

når renteeksponeringen på cash flows der er afhængige af denne kurve, skal identificeres. Da 

varighedsmålet netop søger at identificere sammenhæng mellem parallelskift i renten og 

ændringen af cash flowets nutidsværdi. Nok kan traditionelle varighedsmål fortsat fortælle 

noget om denne sammenhæng, men i realiteten vil parallelskift aldrig kunne forekomme på 

denne syntetiske rentekurve, og således kan mål på renteeksponeringen med fordel tilpasses 

til rentekurvens natur. Et andet resultat af ekstrapolationen, er at parallelskift på en kurve som 

denne, ændrer radikalt kurvens struktur efter 20 års punktet, afhængig af om renteniveauet 

stødes op eller ned. 
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 Egen tilvirkning, beregnet vha. Finanstilsynet - Smith-Wilson metoden 
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8. Aktiver i pensionsselskabet 

Et pensionsselskab har ligesom alle andre virksomheder en balanceopgørelse, og her fremgår 

alle de midler, der bliver administreret i selskabet. Passiverne er i et pensionsselskab primært 

de forpligtigelser, selskabet har over for kunder og dets ejere. Passiverne kan dermed 

betragtes som finansieringen af selskabets midler, hvor aktivsiden modsætningsvis kan 

betragtes, som investeringen af selskabets midler.  

Aktiverne i et pensionsselskab er fortrinsvist investeret i en række forskellige aktivklasser med 

to primære formål. Størstedelen af aktiverne indkøbes med det formål at tilvejebringe et 

afkast, og skabe løbende cash flow, der sætter pensionsselskabet i stand til at levere de 

ydelser, man har forpligtiget sig til over for ejerkredsen og kunderne. Hvorved selskabet kan 

kontrollere de økonomiske risici. Mange af aktiverne er desuden rentefølsomme, således at de 

kan anvendes til at formindske selskabets renteeksponering. Aktiverne inkluderer desuden en 

række derivater og finansielle instrumenter, der kan bruges til at styre specifikke finansielle 

risici, såsom valutarisici og renterisici. 

Placeringsregler for pensionsselskaber 

Hvordan aktiverne i et pensionsselskab må være investeret, er underligt lovgivningsmæssig 

regulering21. På det overordnede plan er der fastsat grænser for hvor mange procent af 

aktiverne, et pensionsselskab må investere i henholdsvis guldrandede  papirer og risikofyldte 

aktiver. Guldrandede papirer kan eksempelvis være Stats- og realkreditobligationer i OECD 

lande, mens risikofyldte aktiver eksempelvis kan være aktier, erhvervsobligationer og 

obligationer udenfor OECD. I Figur 8-a er vist den historiske udvikling af denne grænse. 
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 Danmarks Statistik – Aktieafkastbeskatning og placeringsregler for pensionsselskaber 
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Figur 8-a22 

 

Frem til og med 1994 var grænsen udtrykt således, at selskabet som minimum skulle have X 

procent i guldrandede papirer, og herefter blev grænsen ændret til, at man maksimalt måtte 

have X procent i risikofyldte aktiver. Figuren viser, at der i perioden er sket en væsentlig 

liberalisering af reglerne for fordelingen mellem risikofyldte aktiver og guldrandende papirer. 

Liberaliseringen af dette krav er sket parallelt med, at der er indført strengere regulering for 

pensionsselskabernes på andre risikorelaterede områder. Den historiske regulering, på 

pensionsområdet, er dog ikke central for afhandlingens problemstilling, og vil derfor blive for 

omfangsrig at gennemgå. 

Ud over grænser for hvor meget, der må investeres i risikofyldte aktiver, findes der også regler, 

der dikterer hvilken valutaeksponering, der må være på aktiverne i et pensionsselskab, de 

såkaldte kongruenskrav23. Disse regler vil dog ikke blive gennemgået, da valutaeksponering 

ikke falder inden for denne afhandlings problemfelt. 

Obligationer 

Overordnet set kan en obligation24 betragtes som en formel låneaftale mellem to parter. 

Udstederen af obligationen er låntager, og køberen af obligationen er långiver. Obligationen 

har typisk sikkerhed i en stat, en virksomhed eller fast ejendom. Låntager betaler løbende en 

ydelse til långiver. Denne består af en kombination af fast eller variabel obligationsrente og 

afdrag på lånets hovedstol. Obligationers pris kan fastsættes ved at tilbagediskontere alle 

ydelserne ud fra nulkuponrentestrukturen i markedet. 
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 Egen tilvirkning, Inspiration:  Danmarks Statistik – Aktieafkastbeskatning og placeringsregler for 
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 BEK nr. 780 af 11/08/2005 
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 www.wikipedia.org – Bond (finance) 
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Obligationer er et særdeles vigtigt element i aktivstyringen i et pensionsselskab. I 2011 var 69 

procent25 af alle pensionsselskabernes aktiver placeret i obligationer af forskellig art. Der er 

flere grunde til, at obligationer er det foretrukne investeringsaktiv hos 

pensionsselskaber.Obligationer giver ofte relativt forudsigelige cashflows, der gør det 

væsentligt lettere for pensionsselskaber at betale de ydelser, de har forpligtiget sig til på 

passivsiden, uden at de er tvunget til at skulle sælge ud af deres aktiver. En anden egenskab, 

der gør obligationer meget attraktive i et pensionsselskabs aktivportefølje, er, at kursen på 

obligationer er direkte afhængige af renteniveauet i markedet. Rentefald får obligationernes 

værdi til at stige, og da rentefald samtidig gør, at værdien af pensionsselskabets passiver 

stiger, er denne egenskab meget eftertragtet, da den kan være med til at neutralisere den 

renterisiko, der er forbundet med passivsiden i pensionsselskaber. Sammenhængen i 

renteniveau og markedsværdien af passiverne, er beskrevet detaljeret i afsnit 12. 

Som investeringsaktiv betragtes obligationer generelt som en relativt sikker investering, alt 

afhængig af hvem, der er udsteder, og hvilken sikkerhed der er stillet for obligationen. På 

grund af denne høje grad af sikkerhed giver obligationer derfor også typisk et relativt 

beskedent afkast, sammenlignet med andre aktivklasser. Dette er dog en sandhed med 

modifikationer. Figur 8-a  viser, hvordan den effektive rente for fire forskellige 

statsobligationer har udviklet sig de seneste seks år. Den effektive rente er beregnet ud fra 

udvalgte toneangivende statsserier i de udvalgte lande. 

Figur 8-b26 
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 Finanstilsynet - Markedsudvikling 2011 – Appendiks 2 
26

 Egen tilvirkning, inspireret af data fra Danmarks statistik 
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I Figuren fremgår det tydeligt, at der kan findes obligationer, der giver et relativt højt afkast, 

såsom de græske statsobligationer de seneste år. Ligesom det er tilfældet i andre aktivklasser 

er aktivets afkast i høj grad et udtryk for den risiko, der er forbundet med aktivet, og alt efter 

hvilken risiko man vil acceptere, kan obligationer give meget høje effektive renter. Risikoen på 

en obligation er som udgangspunkt forbundet med hvilken rating udstederen har.  Ratingen 

bliver lavet af forskellige ratingbureauer, hvoraf Standard and Poors og Moody’s er de mest 

anerkendte. Moody’s opererer med ti ratings27, som hver især kan underinddeles i yderligere 

tre nuanceniveauer. Højeste rating er Aaa og laveste er D. Figur 6-a illustrerer desuden, at 

betragtningen omkring obligationernes høje sikkerhed kan ændre sig i takt med 

markedsudviklingen. 

Udviklingen i den effektive rente på græske statsobligationer er et resultat af, at landets rating 

er faldet markant efter finanskrisen. I 2009 havde græske statsobligationer en rating hos 

Moody’s28 på A1, hvilket betragtes som den bedste medium rating. I 2012 er ratingen faldet til 

C, hvilket betyder, at landet står foran konkurs. Som hovedregel investerer danske 

pensionsselskaber primært i obligationer med meget høj rating. Kun omkring 6,75 procent29 af 

pensionsselskabernes kapital er placeret i såkaldte spekulative obligationer, men som 

finanskrisen har vist, kan denne rating dog kun give en vis form for sikkerhed omkring 

investeringen. 

Den effektive rente man kan forvente på en obligation, kan som nævnt ovenfor afhænge af 

udstederens rating, i så fald taler man om, at man får en risikopræmie, der modsvarer 

obligationens kreditrisiko. Der findes dog andre elementer, der kan påvirke den effektive 

rente. Et eksempel kan være, at der kun er et likvidt marked for obligationen i forbindelse med 

at denne udstedes. Dette betyder, at en køber af obligationen må forvente at holde 

obligationen til udløb, eller sælge obligationen med en vis rabat. Denne situation betyder, at 

køber reelt har bundet sine midler i obligationen, og derfor kan man forvente, at obligationen 

giver en illikviditetspræmie30. Illikviditetspræmien er ofte forbundet med mindre 

obligationsudstedelser, eksempelvis virksomhedsobligationer. Illikviditetspræmien er for et 

pensionsselskab typisk en god måde at få et højere afkast, da pensionsselskaber netop har 

behov for at placere sine midler i lange investeringer. Renten på en obligation kan være i form 
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 Obligations investering s. 245 
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 http://countryeconomy.com/ratings/greece 
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 Finanstilsynet - Markedsudvikling 2011 s. 22 
30

 Investments and Portfolio Management s. 334-337 
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af en fast kuponrente, i så fald taler man om en fastforrentet obligation. Omvendt kan renten 

også være variabel, således at renten eksempelvis ligger på LIBOR plus et mindre spænd, i så 

fald taler man om en variabelt forrentet obligation. 

Obligationer med derivater 

Obligationer kan, og bliver ofte, konstrueret således, at de er kombineret med et derivat. I et 

dansk pensionsselskabs aktivmasse vil et hyppigt optrædende eksempel på en sådan obligation 

være konverterbare realkreditobligationer31. I en konverterbar obligation har låntager retten 

til at tilbagekøbe obligationen til en bestemt kurs, typisk kurs 100, på en række på forhånd 

bestemte tidspunkter. Denne option resulterer i en øget risiko for långiver. Risikoen består i, at 

når renten falder og kursen stiger til over 100, vil låntagerne i større eller mindre grad 

tilbagekøbe obligationen ved at bruge optionen. Dette begrænser långivers maksimale 

kursgevinst på konverterbare obligationer, og hvis långiver har købt obligationen til over kurs 

100, kan det endda give kurstab. Samtidig giver disse ekstraordinære udlodninger et problem 

for långiver, i form af at denne nu skal geninvestere sine midler i et marked, hvor renten er 

lavere, og afkastet dermed er mindre. Denne ekstra risiko ved de konverterbare obligationer 

betyder, at långiver skal have en risikopræmie i form af en rabat på kursen ved køb af 

obligationen. Jo højere kursen på obligationen er, desto højere vil risikopræmien være, idet 

risikoen for de ekstraordinære utrækninger stiger med kursen. Denne sammenhæng betyder. 

at konverterbare obligationer aldrig har en kurs, der er væsentligt over kurs 100. Denne 

sammenhæng mellem konverterbare obligationers kurs og renteniveauet32, gør dem 

vanskelige, at anvende til renteafdækning, og de vil derfor ikke blive brugt i afhandlingen til 

trods for, at de i realiteten er en betydelig del af pensionsselskabers aktivmasse. 

Der findes naturligvis en række andre eksempler på obligationer med atypiske karakteristika, 

eksempelvis virksomhedsobligationer, der kan konverteres til aktier. Disse obligationer vil dog 

ikke blive gennemgået, da de typisk er en mindre del af pensionsselskabers aktiver, og derfor 

ikke vil blive anvendt i afhandlingens undersøgelser. 

Cash flow på obligationer 
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 Investmens and Portfolio Management s. 481 
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 En kort gennemgang af konverterbare obligationers risikomål kan finde i bilag 1 
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 Obligationer findes med vidt forskellige ydelsesrækker. I Figur 8-c er illustreret ydelsesrækker 

for tre meget almindelige obligationsformer. Alle tre obligationer er fire procents obligationer 

og har en løbetid på 20 år. 

Figur 8-c33 

 

Serieobligationen er konstrueret således, af der afbetales lige meget på hovedstolen i hver 

periode, og således fremkommer den faldende ydelse ved, at der betales rente af en mindre 

og mindre hovedstol. Annuitetsobligationen er konstrueret således, at alle ydelserne er ens, 

hvilket bevirker, at der afbetales mindre på hovedstolen i de første perioder, da rentebyrden 

her er større. Den stående obligation er konstrueret således, at hele hovedstolen først 

afbetales i sidste periode, og således betales der kun rente i de første 19 perioder. Hvordan 

obligationernes ydelser er konstrueret, påvirker naturligvis hvor længe långiver kan forvente at 

have sine penge bundet i investeringen, og konstruktionen har desuden stor indflydelse på 

obligationens kursfølsom overfor ændringer i markedsrenteniveauet, hvilket er beskrevet 

mere detaljeret i afsnit 10. 

Aktier, fast ejendom og alternative investeringer  

Risikofyldte investeringer har historisk givet højere afkast, hvilket er den en væsentlig grund til 

at placere midler i disse aktiver. Der kan desuden være en diversifikationsgevinst34 at hente 

ved at sprede sine investeringer geografisk og på tværs af aktivklasser. Som udgangspunkt er 

aktivklasserne i dette underafsnit ikke rentefølsomme, og de beskrives derfor blot perifert.  

Aktier er typisk den primære del af pensionsselskabers risikofyldte aktiver. I 2011 var 20,13 
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procent af aktiverne i danske pensionsselskaber investeret i aktier. Aktier kan betragtes som 

en ejerandel i en virksomhed, og afkastet af disse er derfor direkte afhængige af 

virksomhedens resultater og markedet forventning til virksomhedens fremtidige indtjening. 

Modsat obligationer er der forholdsvis ringe sikkerhed i aktier, da aktier i tilfælde af konkurs er 

efterstillet gælden i virksomheden, eksempelvis virksomhedsobligationer. Historisk set har den 

højere risiko ved aktierne givet et højere afkast, end mere sikre aktiver som obligationer. Dette 

gør aktier til et attraktivt aktiv i de fleste porteføljer, også i pensionsselskabernes porteføljer. 

Fast ejendom udgør typisk en relativt mindre del af pensionsselskabets aktiver. Afkastet på 

ejendomme udgøres typisk af værdistigninger, og lejeindtægter. Rent risikomæssigt bliver 

ejendomme betragtet som mindre risikofyldte end aktier, og mere risikofyldte end 

obligationer, hvilket historisk set er afspejlet i afkastet. 

Alternative investeringer kan omfatte en række aktiver, eksempelvis skov og infrastruktur eller 

private equity. Risikoen i disse investeringer kan variere meget, og ofte er disse aktiver en del 

af porteføljerne på grund af de diversifikationseffekter de bidrager med. Til trods for at 

diversifikationseffekterne er meget interessante i forhold til pensionsselskabernes samlede 

risiko, er dette dog ikke centralt for denne afhandlings problemfelt og vil ikke blive behandlet 

yderligere. 

 

Derivater  

Derivater er en vigtig del  af aktivmassen i et pensionsselskab. Derivater kan erhverves med 

henblik på at øge eller sænke eksponeringen overfor en eller flere specifikke risici. I 

pensionsselskaber bruges derivater eksempelvis til, at kontrollere valuta, aktie og rente risici. 

For at begrænse afsnittets omfang vil kun et udsnit af rentederivaterne blive beskrevet. 

Renteswaps er et instrument, hvor to modparter indgår en aftale om at bytte rentebetalinger 

på hinandens aktiver, således kan et pensionsselskab indgå en aftale om at betale en variabel 

rente til en modpart, mod at få en fast rente retur. Sådan en swap kaldes en reciever swap. 

Effekten af en sådan swap bliver at pensionsselskabet får et øget afkast ved rentefald, og et 

faldende afkast ved rentestigninger. Denne swap kan dermed bruges til at sikre at 

pensionsselskabet kan leve op til de ydelsesgarantier de har stillet overfor kunderne, til trods 

for at markedsrenten falder. Risikomæssigt er en reciever swap meget lig en obligation. 
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Modparten til reciever swappen kaldes en payer swap, hvor man indgår den modsatte aftale, 

således at man betaler en fast rente og modtager en variabel.  

Et alternativ til at indgå en reciever swap aftale, er at købe en option på en sådan swap, også 

kaldet en swaption35. Optionen giver selskabet retten til at indgå en swap aftale på et på 

forhånd aftalt tidspunkt til en på forhånd aftalt pris. Fordelen ved en swaption er at denne 

giver en begrænset downside, da pensionsselskabet maksimalt kan tabe optionspræmien, 

eftersom de ikke er forpligtiget til at indgå swapaftalen, hvis renteniveauet er ufavorabelt. 

Swaptionen findes naturligvis også som option på en payer swap aftale, denne kaldes blot en 

payer swaption. Et andet karakteristika ved swaptionen er at disse ikke giver et cash flow, men 

i stedet blot stiger i værdi ved rentefald. Dette kan være praktisk, hvis pensionsselskabet blot 

skal bruge værdistigningen til at imødekomme en stigning på passivsiden i selskabet, men ikke 

har behov for et forøget cashflow for at kunne udbetale ydelserne. 

 

 

9. Passiver i pensionsselskabet 

Passivsiden i et pensionsselskab er som nævnt modparten til aktiverne, og kan betragtes som 

finansieringen af aktivsiden. På passivsiden findes de forpligtigelser, pensionsselskabet har 

over for dets kunder og ejere. I dette afsnit vil den overordnede opbygning af 

pensionsselskabets passiver blive beskrevet. 

Helt overordnet kan passiverne opdeles i følgende tre poster36: 

 Egenkapitalen (EK) kan betragtes som pensionsselskabets, eller dets ejeres, egne 

midler, og fungerer samtidig som sidste buffer, hvis hensættelserne skulle stige eller 

selskabets aktiver skulle falde i værdi. 

 Kollektivt bonuspotentiale (KB) er en fællespulje af kundernes egne ufordelte midler. 

Denne post fungerer samtidig som første buffer, hvis hensættelserne skulle stige, eller 

aktiverne skulle falde i værdi. 
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 Options, Futures And Other Derivatives s. 659 
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 Finanstilsynet - Vejledning om bekendtgørelse om kontributionsprincippet 
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 Livsforsikringshensættelser (LFH) er den samlede markedsværdi af de forpligtigelser, 

pensionsselskabet har over for dets kunder.  

KB og LFH er kundernes midler, hvilke pensionsselskabet administrerer med henblik på at 

skabe et afkast til kunderne. I første omgang får kunderne del i afkastet ved, at der løbende 

tilskrives kontorente til kundernes depot, som beskrevet i afsnit 6. I år med store afkast, der 

overstiger kontorenten, vil det overskydende afkast blive tilskrevet KB. Omvendt kan KB 

reduceres i år med magert afkast, således at der forsat kan tilskrives kontorente til kundernes 

depoter. Denne sammenhæng gør det således muligt for pensionsselskabet at give kunderne 

et forholdsvist jævnt afkast uafhængigt af udsving i markedet. 

LFH er som nævnt markedsværdien af forpligtigelserne, pensionsselskabet har over for sine 

kunder. Dette betyder at LFH til en hver tid skal have en størrelse, der sikrer, at 

pensionsselskabet kan imødekomme de tre muligheder, kunderne har for at få deres midler. 

 Kunderne kan fortsætte deres indbetalinger, og modtage deres garanterede ydelser 

ved pensionering. 

 Kunderne kan stoppe deres indbetalinger, og modtage deres garanterede fripolice 

ydelser ved pensionering. 

 Kunderne kan få deres depoter overført37 til et andet pensionsselskab. 

LFH bliver således den værdi, der skal hensættes for at imødekomme den dyreste af de tre 

ovenstående muligheder. Dette betyder at LFH i praksis skal opdeles i underposter, og en 

detaljeret gennemgang af denne opdeling kan findes i afsnit 12 

Fordeling af afkast og bevægelser mellem passiverne er reguleret lovgivningsmæssigt38 i 

bekendtgørelsen om kontributionsprincippet. Baggrunden for denne regulering er, at 

pensioner objektivt bør være beregnet på forsigtige forudsætninger, og således vil der som 

udgangspunkt opstå afkast, der overgår disse forudsætninger. Reguleringen sikrer, at 

fordelingen af dette merafkast skal fordeles forholdsmæssigt alt efter hvilke midler, der har 

biddraget til afkastet. Hvor der tages hensyn til den risiko der hviler på egenkapitalen.  

                                                           
37

 I visse tilfælde kan der dog være kursværn, se nærmere beskrivelse i afsnit 12 
38

 Finanstilsynet - Vejledning om bekendtgørelse om kontributionsprincippet 
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10. Risikomål og immunisering 

I afhandlingens undersøgelse vil der løbende opstå et behov for at beregne en række nøgletal 

for obligationer og cash flows, dels for at beregne nutidsværdier, samt for at identificere 

renterisici. I dette afsnit gennemgås teorien omkring beregningerne, og formålet med de 

individuelle nøgletal.  

Varighed og konveksitet 

I den klassiske obligationsteori er begreberne varighed og konveksitet centrale for 

bestemmelsen af en obligationsporteføljes renterisiko. Passivsiden i et pensionsselskab er i 

realiteten en lang række relativt kendte ydelser, og de kan derfor i en vis udstrækning 

behandles som obligationer, når der skal udregnes risikomål. Formålet med dette afsnit er at 

illustrere, hvordan varighed og konveksitet beregnes og anvendes på pensionsselskabets 

passiver. 

Varigheden på en ydelsesrække er pr. definition39 et risikomål, der angiver den procentvise 

ændring af ydelsesrækkens markedsværdi, ved en renteændring på et procent point i den 

anvendte rentestruktur. Varigheden kan beregnes som Macaulay varighed eller Fisher-Weil 

varighed. Begge varighedsmål bruges til at identificere effekten af parallelskift i 

rentestrukturen. 

Den grundlæggende forskel på disse to varighedsmål er, at Macaulay varigheden beregnes på 

baggrund af ydelsesrækkens effektive rente, og metoden arbejder dermed implicit med den 

antagelse, at nulkuponrentestrukturen er flad. Fisher-Weil varigheden beregnes derimod på 

baggrund af nulkopunrentestrukturen, og der eksisterer dermed ikke en antagelse om, at 

rentestrukturen skal have en bestemt form. I og med nulkuponrentestrukturen der relaterer 

sig til passiverne i et pensionsselskab, er den diskonteringsrentekurve, der beskrives i afsnit vil 

det give mest mening at bruge Fisher-Weil varigheden, da diskonteringsrentekurven som 

bekendt ikke er flad. Fisher-Weil varigheden beregnes ud fra følgende formel40: 
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 Obligations investering s. 89 
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 Rentes regning s.162 
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Som det ses i formelen, er varigheden blot den vægtede nutidsværdi af hver ydelse, 

multipliceret med tiden hvor ydelsen falder. Således bliver varigheden dermed også et mål for 

obligationens restløbetid. 

Alternativt kan varigheden beregnes på den første afledte ændring i PV ved en 

parallelforskydninger i renteniveauet på , ud fra følgende formel: 

 

Varigheden for en portefølje beregnes ved at vægte varigheden på de enkelte ydelsesrækker 

med nutidsværdien af ydelsesrækken som andel af porteføljens samlede nutidsværdi. Det er 

dog her et krav, at varigheden beregnes ved brug af en nulkuponrentestruktur. Metoden er 

dermed ikke anvendelig, hvis man anvender Macaulay varigheden. Metoden kan beskrives ved 

følgende formel41: 

 

Ifølge teorien er varighedsmålet et effektivt redskab til at identificere markedsværdiændringer 

ved parallelskift i rentestrukturen, såfremt der er tale om mindre skift i rentestrukturen. 

Samtidig er varigheden meget simpel at beregne, både for enkeltaktiver, og for en større 

portefølje. Dette gør varigheden til et meget populært risikomål. Dog kan der, især ved større 

renteskift, være en tendens til, at varighedsmålet ikke kan stå alene42. 

Problemet med anvendelsen af varigheden ved større renteændringer, opstår ved, at 

risikomålet er baseret på en lineær sammenhæng mellem obligationens kurs og ændringer i 

renteniveauet. Det viser sig dog i praksis, at sammenhængen mellem kurs og rente er 

konveks43. Rent praktisk betyder dette, at et rentefald resulterer i en større kursstigning end 

det kursfald, man vil opleve ved en tilsvarende stigning i renten. For at forbedre 

varighedsmålet kombineres dette derfor ofte med obligationens konveksitet, der er et udtryk 
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 Obligationsinvestering s. 95 
42

 Obligationsinvestering s. 100 
43

 Obligations investering s. 100 
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for varighedens rentefølsomhed. Konveksiteten for en ydelsesrække kan beregnes ved at 

anvende følgende formel44: 

 

Alternativt kan konveksiteten beregnes på den anden afledte ændring i PV ved en 

parallelforskydninger i renteniveauet på , ud fra følgende formel: 

 

Ligesom varigheden kan konveksiteten for en portefølje af ydelsesrækker beregnes ved at 

vægte de individuelle ydelsesrækkers konveksitet med ydelsesrækkens nutidsværdi som andel 

af porteføljens samlede nutidsværdi. 

 

For at illustrere hvordan varigheden og konveksiteten rent praktisk anvendes, er disse 

risikomål udregnet for de tre obligationer, der bliver omtalt i afsnit 8 Figur 8-c. Obligationerne 

er alle 4 % obligationer, og som nulkuponrentestruktur anvendes den gennemsnitlige 

diskonteringsrentekurve fra afsnit 7 Figur 7-b.  

Tabel 10-a45 

Obliagation Kurs Konveksitet Varighed 

Stående 125,84 272,47 14,63 

Serie 118,17 115,11 8,71 

Annuitet 119,43 134,03 9,60 

 

Disse obligationer er konstrueret således, at deres kurs er 100 hvis der anvendes en flad 

nulkuponrentestruktur på 4 procent. Allerede ved at beregne kursen ud fra Finanstilsynets 

lavere diskonteringskurve bliver det tydeligt, at der er sammenhæng mellem kurs og varighed, 

i og med den stående obligation med højest varighed er steget mere i kurs end de to andre. 
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 Rentes regning s 178. 
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Den approksimerede teoretiske kursændring ved en renteændring kan beregnes på baggrund 

af obligationens varighed ved hjælp af følgende formel46: 

 

Ligeledes kan den teoretiske kursændring approksimeres ved kombinationen af varighed og 

konveksitet med denne formel47: 

 

 I Figur 10-a er vist et eksempel på adskillige kursændringer på den stående obligation, fra 

eksemplet før, ved fald og stigninger på op til 5 procent. Samtidig vises de teoretiske 

kursændringer ved brug af kun varighed, og ved brug af både varighed og konveksitet. 

Figur 10-a48 

 

Det fremgår tydeligt, at der er en konveks sammenhæng mellem ændringer i renten og kursen. 

Figur 10-a viser samtidig, at det, især ved store renteændringer, ikke er ufarligt at lade 

varigheden stå alene som risikomål.  

Forskellen på de faktiske og de teoretiske kursændringer kan være vanskelige at identificere i 

figur 10-b, derfor illustreres den procentvise kursfejl i Figur 10-b. 
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 Investments and Portfolio Management s. 546 
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 Investments and Portfolio Management s. 548 
48
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Figur 10-b49 

 

I denne figur ses det, at selv om konveksiteten på den stående obligation er forholdsvis høj, er 

varigheden faktisk relativt effektiv til at beregne kursændringerne på op til cirka en procent. 

Det fremgår dog også tydeligt, at varigheden kombineret med konveksiteten giver et mere 

retvisende billede på både mindre og større renteændringer. Først ved renteændringer på 

over tre procent bliver kombinationen af varighed og konveksitet rigtig upræcis. Ligesom 

varigheden er konveksiteten også meget enkel at beregne, og kombinationen af disse to bliver 

derfor hyppigt anvendt som risikomål for rentefølsomme porteføljer. Det er dog vigtigt at 

pointere, at denne store forudsigelighed i kursændringerne kun opnås, hvis renteændringerne 

opstår i form af parallelskift. 

Immunisering med varighed og konveksitet 

Ved at udnytte varigheden på obligationer kan man immunisere en portefølje eller et cash flow 

over for kursændringer ved parallelskift i rentestrukturen. Dette kan gøres relativt simpelt ved 

at sikre, at ens passiver og aktiver har samme nutidsværdi og samme varighed. Hvis man vil 

lave endnu større sikkerhed i immuniseringen, kan konveksiteten på aktiverne og passiverne 

medtages. For at illustrere hvordan en immunisering laves i praksis vises her et eksempel. 

På passivsiden er et cash flow på 1.000 kroner pr. år i 12 år. Til immuniseringen kan aktiverne 

investeres i tre forskellige 4 procents obligationer, en serieobligation med løbetid på 15 år og 

to stående obligationer med løbetid på henholdsvis fem og ti år. Nedenfor er vist nøgletal for 

obligationerne og cash flowet: 
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Tabel 10-b50 

Aktiv/passiv Kurs Konveksitet Varighed 

1: Serie 4%, 15 år 116,08 73,35 6,98 

2: Stående 4%, 10 år 119,45 88,90 8,55 

3: Stående 4%, 5 år 114,00 27,23 4,65 

Cashflow 1.000 kroner pa. 12 år 10825,15 56,57 6,21 

 

For at lave immuniseringen opstilles et lineært optimeringsproblem, hvor forskellen på 

konveksiteten for aktiverne og passiverne minimeres under følgende bibetingelser: 

 

Til løsningen af problemet bruges Solver-funktionaliteten i Excel. Fordelingen mellem 

obligationerne og relevante nøgletal for porteføljen er vist i tabel 10-c 

Tabel 10-c51 

Porteføljen Køb/sælg Kurs Bidrag til Konveksitet Bidrag til Varighed 

Obligation 1 46,52 5399,50 36,59 3,48 

Obligation 2 9,30 1111,12 9,13 0,88 

Obligation 3 37,85 4314,53 10,85 1,85 

Total for aktivporteføljen 93,68 10825,15 56,57 6,21 

Aktiver - passiver   0,00 0,00 0,00 

 

Som det kan ses i tabellen, er optimeringen gennemført, og alle betingelser er overholdt. For 

at illustrere hvor effektiv denne type immunisering er over for parallelskift i rentestrukturen, 

er der i Figur 10-c lavet en graf over, hvor store procentvise forskelle der er på værdien af 

obligationsporteføljen og cash flowet ved rentefald og stigninger på op til 10 procent. 
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Figur 10-c52 

 

Som det fremgår af figuren skal renten falde til et urealistisk lavt niveau for blot at opnå et 

mismatch på én procent. Således er her altså tale om en meget stærk model inden for det 

begrænsede univers, hvor renten skifter parallelt. 

11. Indledning til undersøgelserne 

Baseret på afhandlingens undersøgelsesspørgsmål foretages der fire separate undersøgelser. 

Første undersøgelse foretages på en enkelt kunde i et forsimplet rentemiljø. Hver af de 

resterende tre undersøgelser består af tre delundersøgelser, der fokuserer på de 

problematikker, der opstår i henholdsvis 4,5 procents grundlaget, 2,5 procents grundlaget og 

1,5 procents grundlaget. Disse undersøgelser vil være baseret på data fra en fiktiv bestand af 

kunder, der bruges til at illustrere de udfordringer, der kunne forekomme i et reelt 

pensionsselskab.  

Konstruktion af pensionsportefølje 

Som nævnt vil undersøgelserne være centreret omkring et fiktivt pensionsselskab(Mini 

Pension) med en bestand af fiktive kunder. Bestanden og produkterne i Mini Pension er 

simplificeret på de områder, der ikke umiddelbart relaterer sig til hensættelsernes 

rentefølsomhed. Baggrunden for simplificeringen er dels at holde beregningerne på et 

overskueligt niveau, og dels at sikre, at undersøgelsen af rentemæssige risici ikke bliver 

påvirket af andre former for urelateret risici, eksempelvis livsforsikringsrisici. Policerne er dog 
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holdt realistiske på de områder, der er væsentlige for undersøgelsen af renterisici. Bestanden 

og policerne i Mini Pension er desuden lavet på fleksible forudsætninger, således at relevante 

nøglefaktorer kan ændres efter behovet i den aktuelle undersøgelse. Herved kan bestanden 

tilpasses, så den bliver realistisk i forhold til eksempelvis de karakteristika, der gør sig 

gældende for en bestand på 4,5 procents rentegrundlaget.  

Mini Pension udbyder ét standardiseret produkt til alle sine kunder. Produktet er sammensat 

således, at kunden indbetaler en årlig præmie i en periode på 30 år fra han er 35 til 65 år 

gammel. Herefter vil kunden være garanteret at modtage en fast ydelse på minimum 100 

kroner hvert år i 25 år, i perioden fra han er 65 til 90 år gammel. Der er ingen omkostninger på 

dette pensionsprodukt, og der er hverken dødeligheds- eller invaliditets risiko. Hvor meget 

kunden skal betale i årlig præmie er således 100 procent dikteret af hvilket grundlag, der 

arbejdes med i den pågældende delundersøgelse. At undlade dødeligheds- og 

invaliditetssandsynligeden helt i produkteter som udgangspunkt ikke problematisk, da det 

primært påvirker præmiens størrelse pr. ydelseskrone. Det kan dog have en mindre negativ 

effekt på undersøgelsens validitet, da en undervurderet dødelighed resulterer i længere 

ydelsesrækker end forventet, hvilket øger ydelsernes rentefølsomhed. I realiteten er denne 

problematik aktuel i flere pensionsselskaber, men det bliver for omfangsrigt at medtage i 

afhandlingens undersøgelser. 

Lige som det er tilfældet i et reelt pensionsselskab, er der desuden mulighed for, at ydelserne 

kan stige over tid, såfremt de historiske kontorenter har været over den grundlagsrente, der er 

valgt i scenariet. De historiske kontorenter, der anvendes i denne afhandling fremgår af tabel 

11-a.  

Tabel 11-a 

Periode Kontorente 

1943 til 1989 12,00% 

1990 til 1999 8,00% 

2000 til 2008 6,00% 

2009 til 2014 2,00% 

 

Kontorenterne er inspireret af de historiske kontorenter, der er blevet givet i Danica pension, 

og tilpasset så de skifter væsentlig sjældnere. Alt afhængig af pensionsordningernes 

grundlagsrente, og hvornår præmien bliver betalt, kan disse kontorenter give anledning til, at 
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reserverne skal opskrives med bonus. Såfremt dette er tilfældet, vil opskrivningen ske i form af 

ugaranterede ydelser.  

Mini Pension har maksimalt 70 kunder i et givent scenarie, og alle kunderne kan fordeles på 

aldre mellem 34 og 98 år. Formålet med at fordele kunderne på forskellige aldre er at sikre, at 

de hver især befinder sig på forskellige punkter i indbetalings eller udbetalingsperioden, da 

dette har meget stor indflydelse på, hvordan selskabets samlede hensættelser ser ud. 

Fordelingen betyder, at hvis alle kunder medtages i en undersøgelse, vil første præmie krone 

blive indbetalt i 1945 og sidste ydelseskrone bliver udbetalt i 2068. Figur 11-a illustrerer et 

eksempel på cash flowet, hvis alle kunder medtages i et scenarie med pensionsordninger på 

1,5 procent grundlaget. 

Figur 11-a53 

 

Som det kan ses af figuren, kan der laves cash flows, der ligger realativt tæt på det, man kunne 

forvente i et reelt pensionsselskab. Bestanden vil som nævnt blive tilpasset til hvert enkelt 

scenarie, således at den stemmer overens med den grundlagsrente, der arbejdes med i den 

pågældende delundersøgelse. Eksempelvis vil det til analysen af 4,5 procent grundlaget være 

realistisk at lade første præmiekrone falde omkring 1982, hvor grundlaget blev indført, og 

stoppe for tilgangen af nye kunder i 1994, hvor 2,5 procent grundlaget blev taget i brug. 

I realiteten ville et vilkårligt pensionsselskab typisk have en kombination af mange forskellige 

typer pensioner, hvilket gør, at udbetalingerne ikke vil falde så lineært, som de gør i Mini 

pension. Samtidig vil den typiske kunde have stigende indbetalinger igennem et livsforløb. I 
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praksis vil cash flows dog altid vil være meget forskellige fra selskab til selskab, afhængig af 

produktudbud, selskabets alder og hvilket kundesegment, det henvender sig til. Et mere 

realistisk cash flow ville dog være uhensigtsmæssigt kompliceret at beregne, uden at det 

nødvendigvis ville påvirke undersøgelsens resultater væsentligt. Således er det vurderet, at 

dette forsimplede cash flow er tilpas tæt på virkeligheden til, at det gør undersøgelsen 

realistisk. Den væsentligste forskel på cash flowet i Mini Pension og et reelt pensionsselskab er, 

at der ikke er livrenter i Mini Pension, hvilket betyder, at cash flows som udgangspunkt vil 

være kortere. For at sikre at hensættelserne i Mini pension alligevel har en forholdsvis høj 

rentefølsomhed, er alle pensionerne ratepensioner med udbetaling på 25 år, hvilket er den 

lovlige maksimumsløbetid på ratepensioner. Ydelserne vil således ikke løbe så længe som i 

virkeligheden men til gengæld vil de sidste ydelser være højere i Mini Pension. 

Rentescenarier 

Alle undersøgelserne vil være baseret på pensionsselskabets hensættelser i 21 forskellige 

rentescenarier. Disse rentescenarier er defineret som parallelskift i markedsrentestrukturen, 

fra -2,5 procent til +2,5 procent, med intervaller af 25 basispunkter. Parallelforskydningerne vil 

blive lavet efter samme model, som i eksemplet i afsnit 7, hvilket betyder, at der tages hensyn 

til ekstrapolationselementet i Finanstilsynets rentediskonteringskurve. I praksis er det 

sandsynligvis væsentlig mere realistisk at gennemføre en effektiv renteafdækning på 

hensættelserne i et pensionsselskab inden for et spænd på ±1 procent, men for at få mere 

indsigt i hvordan forskellige renteniveauer påvirker hensættelserne, er et bredt spænd valgt. 

Når afdækningerne testes, vil der derfor blive taget hensyn til, at der forventeligt vil være en 

vis fejlmargin, når der laves større rentestød. Det vurderes dog, at det kan være værdifuldt 

både at identificere inden for hvilket interval afdækningen er stabil, såvel som hvornår 

afdækningen ikke længere vil være stabil, når den er baseret på de risikomål, der er valgt i 

denne afhandling. Undersøgelsen af et bredere rentespænd, vil desuden bidrage med 

information til hvornår, der forventeligt skal foretages justeringer i afdækningen 

12. Opgørelse af hensættelser 

Som beskrevet i afsnit 9 skal LFH opgøres til markedsværdi. I dette afsnit vil forholdet mellem 

pensionsselskabets hensættelser blive beskrevet, og det vil blive illustreret, hvordan 

hensættelserne bliver opgjort til markedsværdi med udgangspunkt i følgende 

undersøgelsesspørgsmål: 
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”Hvordan opgøres hensættelserne for en enkelt police, og hvilke faktorer kan påvirke 

hensættelsernes størrelse?” 

 

I opgørelsen af LFH til markedsværdi bliver tre rentebegreber anvendt. For at undgå forvirring 

gennemgås disse meget kort, således at de tydeligt kan adskilles. For at holde eksemplerne i 

dette afsnit relativt simple, vil alle renter være flade. I de senere afsnit vil der blive anvendt 

mere realistiske rentekurver. 

 Grundlagsrenten er den effektive rente, der skal være på kundens midler for, at der er 

ækvivalens mellem Reserve, Præmier og Garanterede ydelser. Når et cashflow 

diskonteres med denne rente, benævnes det her som ”Grundlagsværdien” eller 

notationen Rg 

 Markedsrenten er den nulkuponrente, Finanstilsynet publicerer dagligt, der angiver 

den forventelige risikofrie rente. Når der diskonteres med denne rente, benævnes det 

her som ”Markedsværdien” eller notationen Rm 

 Kontorenten er det faktiske afkast, der bliver givet på kundes midler. Der vil aldrig 

blive diskonteret med denne rente, men den nævnes med notationen Rk 

LFH er konstrueret således, at pensionsselskabet konsekvent skal have tilstrækkelig kapital til 

at imødekomme de tre muligheder, kunden har for at få sine penge, som er beskrevet i afsnit 

9. Når LFH skal opgøres til markedsværdi, er det væsentligt at huske på, at grundlagsrenten bør 

være forsigtig54, og kunden kan dermed, med rette, forvente, at den faktiske forretning af hans 

midler vil være højere end grundlagsrenten, således at han løbende får tilskrevet bonus. 

Regnskabsmæssigt kan dette betragtes som at der typisk vil være bonuspotentiale på kundens 

midler. LFH skal således opdeles yderligere, så det bliver tydeligt, hvor stor en del af 

hensættelserne der er garanterede ydelser, og hvor stor en del der er hensættelser til 

bonuspotentiale. Således opdelses LFH i disse tre underkategorier55, hvor det gælder at: 

 

 Garanterede ydelser (GY) er markedsværdien af kundens garanterede ydelser, 

fratrukket markedsværdien af kundens fremtidige præmier. 
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 Finanstilsynet - Eksempler på opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi s. 1 
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 Bonuspotentiale på fremtidige præmier (BFP) angiver markedsværdien af det 

potentielle merafkast, de fremtidige præmier kan give anledning til i forhold til de 

garanterede ydelser. 

 Bonuspotentiale på fripoliceydelser (BFY) er markedsværdien af det potentielle 

merafkast, der kan forventes på de præmier, kunden allerede har indbetalt i forhold til 

de garanterede ydelser. BFY kan desuden bruges som buffer efter KB er opbrugt. 

For at give et mere nuanceret billede af hvordan fordelingen mellem disse forskellige 

hensættelser opstår, vises et praktisk eksempel på hvordan hensættelserne beregnes for én 

enkelt kunde. Kunden John Johnson fra afsnit 6 betragtes igen, John er stadig 55 år, han har en 

reserve på 1.000 kroner, og betaler 100 kroner i årlig præmie, indtil han går på pension som 65 

årig. Grundlagsrenten er fortsat 1,5 procent, og hans garanterede ydelse er dermed stadig 

241,90 kroner pr. år i ti år. Markedsrenten er på fire procent, og kontorenten har også hele 

perioden været på fire procent. I løbet af de 20 år John har sin police, vil der løbende ske en 

udvikling i størrelsen af de forskellige hensættelser. Denne udvikling er illustreret i Figur 12-a56 

Figur 12-a57 

 

Figuren er lavet således, at søjlerne repræsenterer de samlede hensættelser, og det øverste 

punkt i det grønne areal er således LFH. I sin helhed kan denne figur være vanskelig at 

overskue, derfor vil delelementerne i Figuren bliver forklaret enkeltvis i separate delafsnit, 

hvor delelementet præsenteres i en grå skala figur, hvor det aktuelle element er markeret med 
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rødt. Det er desuden vigtigt at være opmærksom på at dette blot er udviklingen i 

hensættelserne på én kunde, og de samlede hensættelser i et pensionsselskab består summen 

af mange kunders individuelle hensættelser.  

Kort om Cash flow, Depot og Garanteret reserve  

Figur 12-b58 

 

Udviklingen i depot og reserve er i første omgang primært afhængige af cash flowet, som 

består af præmier og ydelser. Når der indbetales præmier, vokser både depot og garanteret 

reserve, og omvendt falder de begge, når der udbetales ydelser. Den garanterede reserve vil 

altid være grundlagsværdien af garanterede ydelser, fratrukket grundlagsværdien af fremtidige 

præmier. Forskellen på depotet og reserven er bestemt af forskellen på grundlagsrenten og 

kontorenten, og da kontorenten i dette eksempel er over grundlagsrenten, vil depotet vokse 

hurtigere end reserven. Cash flowet i udbetalingsperioden er ligeledes påvirket af forskellen 

mellem grundlagsrenten og kontorenten, da udbetalingen er baseret på depotet i stedet for 

reserven. En mere detaljeret gennemgang af samspillet mellem disse tre elementer, kan findes 

i afsnit 6. 
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Garanterede ydelser (GY) 

Figur 12-c59 

 

GY er som nævnt markedsværdien af garanterede ydelser, fratrukket markedsværdien af 

fremtidige præmier. GY kan beregnes ved følgende formel: 

 

I summeringerne findes summen af diskonteringssatserne, for henholdsvis ydelserne og 

præmierne, således at markedsværdierne kan findes og trækkes fra hinanden for at nå frem til 

GY. Som udgangspunkt er GY sammenlignelig med den garanterede reserve, da disse vil være 

lige store i det hypotetiske tilfælde, hvor markedsrenten er lig med den flade grundlagsrente. 

Modsat den garanterede reserve er GY dog baseret på markedsrenten, og den repræsenterer 

dermed den værdi, der skal hensættes for at imødekomme de garanterede ydelser, hvis 

værdien kan forrentes med markedsrenten. GY er således stærkt afhængig af, hvilket niveau 

markedsrenten er på. Hvis markedsrenten er højere end grundlagsrenten, som i dette 

eksempel, vil GY være mindre end den garanterede reserve, og omvendt vil GY være højere 

end den garanterede reserve, hvis markedsrenten er lavere end grundlagsrenten. Denne 

situation har desuden nogle yderligere konsekvenser for de øvrige passiver, som vil blive 

illustreret senere i afsnittet. 
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Bonuspotentiale på fremtidige præmier (BFP) 

Figur 12-d60 

 

BFP er som nævnt en størrelse, der angiver den potentielle gevinst, der vil være på fremtidige 

præmier, hvis disse kan forrentes på markedsrenten i stedet for grundlagsrenten. Som man 

kan se i Figur 12-d, bliver BFP løbende mindre, og i udbetalingsperioden er BFP lig med nul. 

Denne udvikling opstår, fordi de præmier, der indbetales tidligt, kan forrentes med 

markedsrenten længere, og derved er BFP større, jo tidligere kunden er i indbetalingsperioden. 

Omvendt vil der aldrig være et BFP efter sidste indbetaling, da der ikke længere er fremtidige 

præmier, der kan give anledning til bonuspotentiale. 

For at kunne udlede BFP skal man først finde markedsværdien af kundens garanterede 

fripoliceydelser (GFY), som er de ydelser, kunden, til en hver tid, er garanteret, hvis han 

stopper sine indbetalinger. GFY kan findes med disse formler61: 
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 Udledt fra ækvivalens princippet, se afsnit 6 
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Nu kan BFP findes ganske simpelt som forskellen på GFY og GY, hvor det gælder, at BFP som 

minimum skal være nul. Formelen for BFP bliver således: 

 

Ligesom GY er størrelsen af BFP stærkt afhængig af spændet mellem markedsrenten og 

grundlagsrenten. Effekten er dog modsat af den effekt, man kunne se på GY. Således vil BFP 

altså blive større jo højere markedsrenten er, da potentialet for at få bonus er større, jo højere 

indbetalingerne forventeligt kan forrentes. I dette eksempel udgør BFP en relativt mindre del 

af de samlede hensættelser, baggrunden for dette er, at præmierne på denne pensionsordning 

er relativt små i forhold til den reserve, kunden starter med som 55-årig. 

Bonuspotentiale på fripolice yderlser (BFY) 

Figur 12-e62 

 

BFY er som nævnt et udtryk for det merafkast, der forventeligt kan laves på de midler, kunden 

allerede har indbetalt, i forhold til den største af GY og GFY, med den bibetingelse, at BFY 

aldrig må blive negativt. BFY kan dermed findes med følgende formel: 

 

Således bliver BFY både afhængig af markedsrenten og den historiske kontorente i forhold til 

grundlagsrenten. En højere markedsrente resulterer i, at både GFY og GY bliver mindre, og 
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derved bliver BFY større. En højere historisk kontorente gør, at kundens depot vil være relativt 

større, og dermed bliver forskellen mellem depotet og GFY/GY naturligvis også større.  Det kan 

være lidt vanskeligt at se på figuren, men BFY vokser til og med kunden er 65 år, hvorefter det 

falder. Der er en mængde effekter, der har indflydelse på hvilken størrelse BFY har på et givent 

tidspunkt. Helt i starten bevirker den høje markedsrente, at BFY er over nul. Jo længere, der er 

tilbage af policens løbetid, jo større vil denne effekt være. I indbetalingsperioden vokser 

depotet desuden med præmierne, hvilket betyder, at effekten fra den høje markedsrente 

øges, fordi et større beløb skal forrentes. Til sidst bevirker den høje kontorente, at depotet er 

vokset  yderligere, hvilket igen øger afstanden fra depotet til MAX(GY;GFY). Som nævnt kan 

BFY anvendes til at dække en stigning i hensættelserne63. BFY må dog først bruges, når KB er 

opbrugt, men denne egenskab gør, at det er fordelagtigt for pensionsselskabet, at BFY er høj, 

da det mindsker risikoen for et potentielt tab på egenkapitalen. 

Merhensættelser(MH) og egenkapital tab 

Merhensættelserne er en post, der opstår, når LFH på en kunde er større end kundes depot, 

med den betingelse at MH aldring kan være mindre end nul, og MH kan således beregnes som: 

 

For at illustrere hvordan MH opstår, gentages beregning af hensættelserne på John Johnson, 

dog med de ændringer, at hans pension nu er på 4,5 procent-grundlaget, markedsrenten er nu 

på tre procent, og at kontorenten nu er seks procent. At markedsrenten er under 

grundlagsrenten vil gøre, at der opstår MH, samtidig bevirker den høje grundlagsrente, at MH 

vil forsvinde over tiden. Udviklingen er præsenteret i Figur 12-f. 
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Figur 12-f64 

 

Figuren ligner den, der blev gennemgået i de tidligere delafsnit, men dog med væsentlige 

ændringer. Vigtigst af alt er, at der er kommet en ny post i modellen i form den røde linje, der 

repræsenterer MH. Som man kan se, fremkommer MH, når depotet er lavere end LFH, og 

derfor vil MH i dette eksempel være størst i starten, da den lave markedsrente giver anledning 

til at forvente, at kundens midler ikke kan forrentes til grundlagsrente, og dermed skal der 

hensættes yderligere for at imødekomme kundens garanti. Eftersom kontorenten i dette 

tilfælde er højere end grundlagsrenten, vil MH blive mindre og mindre i takt med, at depotet 

vokser hurtigere end den garanterede reserve, og til sidst giver det store depot anledning til 

bonus i form af BFY. Ændringer MH håndteres rent regnskabsteknisk ved, at der trækkes på KB, 

således vil en forøgelse af MH resultere i at KB formindskes tilsvarende. Såfremt KB er opbrugt, 

kan man bruge BFY til at dække hensættelsen. Således er det af vital interesse for 

pensionsselskabet, hvilken størrelse BFY har, da EK skal dække hensættelser, der ikke kan 

dækkes af BFY. Det skal her nævnes, at BFY og MH aldrig vil opstå samtidigt på én police, og 

når BFY anvendes til at dække en stigning i MH, er det dermed BFY fra andre kunder, der 

bruges. 
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Kursværn 

Kursværn kan indføres i tilfælde hvor kundernes depoter overstiger værdien af aktiverne 

undtagen EK i pensionsselskabet. Dette kan enten opstå som konsekvens af at aktiverne falder 

i værdi, eller at hensættelserne stiger i værdi. Hvis aktiverne falder i værdi, betyder det at KB 

skal reduceres, og når KB er opbrugt, kan BFY herefter reduceres og når BFY er opbrugt skal EK 

reduceres. Samme mekanik gør sig gældende hvis hensættelserne stiger. Formålet med at 

indføre et kursværn er at forhindre at kunder kan flytte deres depot, og derved medtage en 

værdi der overstiger deres procentvise andel af de samlede hensættelser. I praksis er det 

forskelligt hvordan kursværn beregnes i pensionsselskaber, men for at skitsere 

kursværnskonceptet tages der udgangspunkt i den beregningsmodel der anvendes i Danica 

Pension65. Når BFY anvendes til at dække en stigning i hensættelserne eller et fald i aktiverne, 

betyder det at værdien af kundernes depoter i realiteten overstiger værdien af 

hensættelserne, kursværnet bliver således forholdet mellem LFH og LFH plus andel af BFY der 

er anvendt til at dække tab på aktiver eller stigninger i hensættelserne. 

Delkonklusion 

De samlede hensættelser på én police består af markedsværdien af BFY, BFP og GY. GY er 

markedsværdien af de garanterede ydelser fratrukket markedsværdien af fremtidige præmier. 

BFP er forskellen på GY og markedsværdien af kundens garanterede fripoliceydelser(GFY). BFY 

er forskellen på kundens depot og maksimum af GY og GFY. For både BFY og BFP gælder det 

desuden, at de ikke må have en værdi under nul. 

Hensættelsernes samlede størrelse og fordelingen mellem GY, BFP og BFY er i høj grad 

afhængig af, hvornår i policens løbetid de opgøres. GY vokser mens der indbetales præmier, og 

falder når der udbetales ydelser. Samtidig vil en længere restløbetid kunne give anledning til 

større bonuspotentialer, og de løbende præmieindbetalinger og udbetalinger af ydelser vil 

desuden påvirke depotets størrelse som BFY ud fra. 

Herudover er hensættelserne meget afhængige af markedsrenteniveauet, grundlagsrenten, og 

i en vis grad kontorenten. Bevægelserne mellem de forskellige regnskabsmæssige poster kan 

bedst illustreres ved at vise, hvordan forholdet mellem de tre rentetyper påvirker de 

forskellige poster, hvis udgangspunktet er at : 
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Faldet i GY vil gøre, at MH falder tilsvarende, indtil MH er på nul, samtidig vil LFH falde og KB 

stige tilsvarende. Herefter vil både BFP og BFY stige. 

 

Her vil GY stige, mens BFY og BFP falder tilsvarende. Når både BFP og BFY er nul, vil MH stige, 

hvilket gør, at LFH også stiger, og KB falder tilsvarende. Efter KB er på nul, vil EK falde, såfremt 

stigningen i LFH ikke kan dækkes af BFY fra andre kunder 

 

Her vil den øgede kontorente få depotet til at vokse, hvorved MH falder tilsvarende. Når MH er 

på nul, vil BFY stige, hvilket gør, at LFH stiger tilsvarende. 

 

Her falder depotet, hvilket gør, at BFY falder tilsvarende, hvorved LFH også falder. Når BFP er 

på nul, vil MH stige, og KB falder tilsvarende, indtil KB er på nul, hvorefter EK vil falde, såfremt 

stigningen i LFH ikke kan dækkes af BFY fra andre kunder. 

Disse sammenhænge viser dermed, at hensættelsernes størrelse er meget afhængig af 

markedsrenteniveauet. Sammenhængen viser også, at LFH teoretisk set kan stige uendeligt, 

når markedsrenten falder, mens LFH kun vil falde ved rentestigninger, hvis MH er større end 

nul. 

13. Hensættelsernes rentefølsomhed 

I dette afsnit undersøges det hvordan hensættelser i Mini Pension reagerer overfor 

parallelforskydninger i rentestrukturen.  Undersøgelsen vil blive fortaget med udgangspunkt i 

følgende undersøgelsesspørgsmål: 

”hvilken indflydelse kan rentegrundlaget have på rentefølsomheden på et pensionsselskabs 

samlede hensættelser?” 
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I afsnit 12 blev det gennemgået, hvordan hensættelserne på en enkelt kunde skal opgøres. I 

denne undersøgelse skal hensættelserne opgøres for en samlet bestand af kunder, og disse 

hensættelser skal desuden opgøres for hvert rentescenarie, således at det kan undersøges, 

hvordan parallelforskydninger af Finanstilsynets diskonteringsrentekurve påvirker 

hensættelsernes størrelse. Denne øvelse skal desuden gennemføres for hver af de tre 

grundlagsrenter, der skal arbejdes med i undersøgelsen. Når hensættelserne beregnes, vil det i 

alle delundersøgelser være på baggrund af bestandes status primo år 2014, men i hver 

delundersøgelse vil bestanden som nævnt se vidt forskellig ud. 

I praksis er det muligt at identificere GY og GFY for hele kundebestanden på én gang, da GY og 

GFY beregnes direkte ud fra fremtidige præmier, ydelser og fripoliceydelser. På baggrund af 

bestandens GY, GFY og de samlede depoter kan de resterende hensættelser dernæst 

estimeres. Alternativet til denne fremgangsmåde er lidt tungere rent beregningsmæssigt. Her 

bestemmes hver hensættelse på hver enkelt kunde, hvorefter kundernes samlede 

hensættelser summeres, for at finde selskabets hensættelser. Disse to metoder vil ikke give 

samme resultat, i et scenarie hvor nogle kunder har høje MH, mens andre har høje 

bonuspotentialer, da metoden, hvor hensættelserne bestemmes for hele selskabet, typisk vil 

undervurdere BFP, BFY og MH. Denne risiko for fejlagtige estimater er illustreret i Tabel 13-a. 

Metode et viser hensættelserne som summen af de to kunders individuelle hensættelser, og 

metode to viser hensættelserne beregnet ud fra selskabets samlede depot, GFY og GY. 

Tabel 13-a66 

 
Selskabet Kunder 

 
Metode 1 Metode 2 Kunde A Kunde B 

Depot     1.880,55      1.880,55              569,72          1.310,83  

GFY     1.510,17      1.510,17              579,50              930,67  

GY     1.313,08      1.313,08              579,50              733,58  

BFP         197,09          197,09                   0,00              197,09  

BFY         380,16          370,38                       -                380,16  

LFH     1.890,33      1.880,55              579,50          1.310,83  

MH              9,78                   -                     9,78                       -    

 

Som det fremgår i tabellen undervurderes BFY og MH, når hensættelserne ikke udregnes 

individuelt på kunderne. På baggrund af denne fejlrisiko beregnes hensættelserne i hvert 
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rentescenarie for hver kunde, og summeres for at finde selskabets hensættelser, således at der 

ikke tabes information under vejs. Dette betyder, at for at finde hensættelserne på de tre 

forskellige grundlag, hver med 21 rentescenarier og op til 70 kunder i bestanden, skal 

hensættelserne opgøres på kundeniveau over 4.000 gange. Denne mængde beregninger kan 

naturligvis ikke gennemgås minutiøst i denne afhandling. I stedet henvises til de 

eksemplificerede beregninger af garanterede ydelser og tilskrivning af bonus i afsnit 6 og 

beregningen af hensættelser i afsnit 12. Desuden kan beregningerne for en samlet 

kundebestand ses i Excel bilaget Mini pension.xlsx, hvor beregningen af Mini pensions 

hensættelser bliver foretaget. 

Hensættelserne på 4,5 procents grundlaget 

For at lave et realistisk bud på, hvordan hensættelserne på 4,5 procents grundlaget kunne se 

ud i et vilkårlig pensionsselskab, skal kundebestanden først tilpasses således, at den 

tilnærmelsesvis består af kunder, der reelt har haft mulighed for at købe pensionsordninger 

med 4,5 procents grundlaget. Dette betyder, at bestanden alene består af kunder, der tidligst 

har indbetalt sin første præmie krone i 1980, og senest indbetalt første præmiekrone i 1993. 

Bestanden består fortsat af 70 kunder, men disse er nu fordelt ligeligt mellem aldrene 55 til 68. 

For at givet et bedre billede af bestanden, der tages udgangspunkt i i denne delundersøgelse, 

er bestandens cash flows illustreret i Figur 13-a.  

Figur 13-a67 
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Som figuren illustrerer, er der meget stor forskel på størrelsen af præmierne og ydelserne, 

hvilket afspejles af den høje, implicitte rente, der bruges til at beregne de garanterede ydelser 

på 4,5 procents grundlaget. Det væsentligste at bemærke i denne figur er, at cash flowet bliver 

afsluttet forholdsvis tidligt, hvilket betyder, at langt størstedelen skal diskonteres med den del 

af rentediskonteringskurven, der er direkte afhængig af markedet. Den sidste ydelse bliver 

udbetalt i 2047, og her er rentediskonteringskurven kun ved 34 års punktet. Denne bestand 

bliver således kun påvirket meget lidt af, at rentediskonteringskurven ekstrapolerer mod 4,2 

procent. I 34. års punktet er renten på 3,117 procent, hvilket blot er 0,624 procent højere end 

20 års punktet, der markerer slutningen på den markedsudledte del af kurven. I 34 års punktet 

i markedsrentekurven bliver parallelskift naturligvis dæmpet af de syntetiske egenskaber i 

kurvens lange segment, og et parallelskift på 1 procent point bliver således reelt til 0,64 

procent ved 34 års punktet. Desuden bør det bemærkes, at når hensættelserne bestemmes i 

primo 2014 er næsten alle præmiepenge allerede indbetalt, og der vil således kun være meget 

lidt eller slet ingen BFP. 

Hensættelserne for hvert af de 21 rentescenarier, på 4,5 procents policerne i Mini Pension, er 

illustreret i Figur 13-b 

Figur 13-b68 

 

Som det fremgår i figuren, er der relativt stor forskel på, hvor store de samlede hensættelser 

er, afhængig af hvilket rentescenarie der ses på. Hvis der tages udgangspunkt i det ustødte 
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rentescenarie, vokser GY plus BFP med 42 procent, når renten stødes med -2,5 procent, mens 

disse hensættelser falder 27 procent, når renten stødes med +2,5 procent. Samme stød får LFH 

til henholdsvis at stige med 37 procent og falde med 11 procent. Hensættelserne består 

primært af GY, hvilket intuitivt giver mening, da markedsrenten i udgangspunktet er væsentlig 

under grundlagsrenten. Selv når rentediskonteringskurven parallelforskydes med +2,5 procent, 

kommer renten aldrig over 5 procent, da ekstrapolationen i det lange segment tvinger renten 

ned mod UFR. Rentekurven tilskynder således ikke til, at der vil være et særligt stort BFY på 

policer på 4,5 procents grundlaget. At der dog er en vis mængde BFY i denne undersøgelse 

hænger sammen med, at der historisk er givet høje kontorenter, og de ældste kunder i 

undersøgelsen vil således have store depoter, der resulterer i BFY. Det kan desuden 

bemærkes, at BFY vokser med varierende hastighed, når renten sænkes. Dette skyldes, at 

kunderne som nævnt har forskellige aldre, og derfor vil det være individuelt, hvornår 

renteniveauet resulterer i et positivt BFY for den enkelte kunde. Dette er illustreret i Figur 13-c, 

der viser, hvordan BFY udvikler sig på 14 kunder med forskellige aldre, samt hvordan 

kundernes totale BFY udvikler sig.  

Figur 13-c69 

 

I figuren kan det ses, at når der først opstår positivt BFY på en police, vokser BFY på policen 

generelt i en konkav tiltagende bue, men da alle policerne ikke har positiv BFY ved samme 
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renteniveau, stiger bestandens BFY i en konveks bue, indtil der er BFY på alle policerne, 

hvorefter bestandens tilvækst i BFY skifter til en konkav bue.  

 Som forventet er BFP nærmest ikke eksisterende, da de færreste præmier falder sent nok til, 

at der kan forekomme renter over grundlagsrenten.  Det skal ligeledes bemærkes, at der er 

MH selv ved relativt store stigninger i markedsrenten, da grundlagsrenten stammer fra en tid, 

hvor markedsrenten var væsentligt højere. Hvorvidt MH har en kritisk størrelse i det ustødte 

rentescenarie afhænger af hvor stort et KB selskabet har, og da KB er meget individuelt fra 

selskab til selskab, er det ikke meningsfyldt at analysere på dette. I stedet fokuseres der i de 

senere undersøgelser på, hvordan det kan forhindres, at udviklingen i de forskellige 

rentescenarier øger risikoen for tab på EK, i forhold til den risiko der er i det ustødte 

rentescenarie. 

Hensættelserne på 2,5 procents grundlaget 

I undersøgelsen af Mini pensions hensættelser, der relaterer sig til 2,5 procents grundlaget, 

tilpasses kundebestanden igen således, at den matcher et eksempel på en bestand, der 

sandsynligvis kunne eksistere i et vilkårligt pensionsselskab. Dette betyder, at første 

præmiekrone bliver indbetalt i 1993 og der lukkes for tilgang af nye kunder til grundlaget i 

1999. Bestanden kommer således til at bestå af 60 kunder, der er ligeligt fordelt på aldre 

mellem 50 og 55 år. Aldersfordelingsmæssigt er her altså tale om den mindste bestand, der vil 

blive behandlet i undersøgelserne. For at give et bedre indtryk af bestanden som helhed er 

cash flows illustreret i Figur 13-d. 
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Figur 13-d70 

 

Forskellen i størrelsen af præmier og ydelser er nu væsentligt mindre, og det fremtidige cash 

flows er samtidig en mindre ensidig størrelse, da de både indeholder en stor del præmier og 

ydelser. Den sidste præmiekrone falder i år 2027, svarende til 14 års punktet på Finanstilsynets 

rentediskonteringskurve og den sidste ydelse udbetales i 2052, svarende til 39 års punktet på 

rentediskonteringskurven. Således minder cash flowet på sin vis om det cash flow, der kunne 

ses i gennemgangen af 4,5 procents grundlaget. De væsentligste forskelle er, at cash flowet 

her er presset sammen, da grundlaget kun blev udbudt i fem år, og samtidig falder lidt senere, 

hvorved diskonteringsrenterne generelt er lidt højere. Forskellen fra 34 års punktet til 39 års 

punktet er dog kun på 0,14 procent, og forskellen i hensættelserne vil dermed primært være et 

udtryk for forskellen i grundlagsrenten, samt at kunderne har startet indbetalingerne 

væsentligt senere. 

Hensættelserne for hvert af de 21 rentescenarier, på 2,5 procents policerne i Mini Pension, er 

illustreret i Figur 13-e 
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Figur 13-e71 

 

Ligesom det var tilfældet på 4,5 procents grundlaget, har renteniveauet stor indflydelse på 

hensættelsernes størrelse. Situationen er dog væsentlig anderledes i denne delundersøgelse, 

da grundlagsrenten på de fremtidige cash flow er lavere, end størstedelen af den ustødte 

rentediskonteringskurve. Dette bevirker, at der i der er væsentligt større BFY på disse policer, 

og samtidig forekommer den første MH ved rentefald på over en procent. Hvis der igen tages 

udgangspunkt i det ustødte rentescenarie, vokser GY plus BFP nu med 72 procent, når renten 

stødes med -2,5 procent, mens disse hensættelser falder 37 procent, når renten stødes med 

+2,5 procent. Samme stød får LFH til henholdsvis at stige med 36 procent og falde med nul 

procent. Det kan dermed konstateres, at GY plus BFP på 2,5 procents grundlaget er væsentligt 

mere rentefølsomt over for renteændringer end GY plus BFP på 4,5 procents grundlaget. 

Samtidig er LFH lidt mindre rentefølsom over for rentestigninger, og slet ikke rentefølsom over 

for rentefald. Der er desuden en markant forskel på udviklingen i BFY på 2,5 og 4,5 procents 

grundlaget. Denne forskel opstår primært fordi, der meget hurtigt opstår positivt BFY på alle 

kunderne på 2,5 procents grundlaget, således at BFY kommer til at forhindre, at LFH falder ved 

rentestigninger.  

Hensættelserne på 1,5 procents grundlaget 

I undersøgelsen af Mini pensions hensættelser, der relaterer sig til 1,5 procents grundlaget, 

tilpasses kundebestanden en sidste gang således, at den matcher et eksempel på en bestand, 

der sandsynligvis kunne eksistere i et vilkårligt pensionsselskab. Dette betyder, at første 
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præmiekrone bliver indbetalt i 1998 og sidste indbetales i 2013. Bestanden kommer således til 

at bestå af 64 kunder, der er ligeligt fordelt på aldre mellem 35 og 50 år. Det kan her 

bemærkes, at der ikke er taget højde for, at 0,5 procents grundlaget blev indført i 2010, da 

man i praksis ofte vil samle disse to grundlag i samme rentegruppe, hvorfor det ikke giver 

mening at analysere separat på grundlagene. For at give et bedre indtryk af bestanden som 

helhed, er bestandens cash flows illustreret i Figur 13-f. 

Figur 13-f72 

 

Som det fremgår i figuren, falder langt størstedelen af både indbetalingerne og ubetalingerne i 

fremtiden, og sidste ydelse bliver udbetalt i 2067, hvor markedsrentekurven er på 54 års 

punktet. Således vil disse cash flows i videre udstrækning blive påvirket af det syntetiske lange 

segment i finanstilsynets rentediskonteringskurve. Ved 54 års punktet er markedsrenten oppe 

på 3,5 procent, hvilket er cirka et procent point over renten i 20 års punktet. Ved 54 års 

punktet bliver renteniveauet stærkt påvirket af, at kurven ekstrapoleres mod UFR, og således 

bliver parallelskift på et procent point reduceret til et skift på 0,41 procent i 54 års punktet. 

Når de fleste cash flows falder i fremtiden, og grundlagsrenten er relativt beskeden, resulterer 

dette i, at GY generelt vil være en beskeden størrelse, samtidig med at BFY og BFP vil være 

forholdsmæssigt større. Hensættelserne i de forskellige rentescenarier er illustreret i figur 13-g 
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Figur 13-g73 

 

Ifølge  figuren er GY allerede negativ, før markedsrenten stødes, og samtidig opstår der i disse 

rentescenarier aldrig MH, selv når markedsrenten sænkes med 2,5 procent. Dette til trods for 

at alle punkter på den markedsbestemte del af rentediskonteringskurven er negative, når 

rentediskonteringskurven sænkes med 2,5 procent. Her kan det altså konstateres, at 

ekstrapolationen mod UFR mindsker rentefølsomheden på samtlige hensættelser væsentligt 

for policer med en lav grundlagsrente og lange fremtidige cash flows. Havde man ignoreret 

ekstrapolationen mod UFR, og i stedet lavet fuldstændig parallelle stød i rentescenarierne, ville 

der ved stød på -2,5 procent have været GY på over 50.000, og dette ville resultere i MH på 

næsten 15.000. I denne undersøgelse bruges den reelle diskonteringsrentekurve, og dette 

resulteret i, at LFH er fuldstændig konstant i samtlige rentescenarier, og denne er således i 

dette renteinterval ikke rentefølsom. BFP plus GY ændrer sig dog meget afhængig af 

renteniveauet. Det kan være vanskeligt at se på figuren, men et rentefald på 2,5 procent 

bevirker, at BFP plus GY stiger 68 %, og omvendt bevirker en tilsvarende rentestigning, at BFP 

plus GY falder med 40 % 

Delkonklusion 

Rentegrundlaget har meget stor indflydelse på hensættelsernes rentefølsomhed. Først og 

fremmest har selve renteelementet i grundlaget stor indflydelse på fordelingen mellem BFY, 

BFP og GY, da en højere grundlagsrente typisk er ensbetydende med lavere bonuspotentialer 

og højere GY. Renteelementet i grundlaget kommer således til at have stor indflydelse på, ved 
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hvilket renteniveau hensættelsernes rentefølsomheds forsvinder, da BFY holder LFH konstant, 

når renteniveauet overstiger grundlagsrenten. 

Sammensætningen af kundebestanden, der relaterer sig til de enkelte rentegrundlag, har 

ligeledes stor indflydelse på hensættelsernes rentefølsomhed. På 2,5 og 1,5 procents 

grundlagene ses bestandens indflydelse primært ved, at der på 1,5 procents grundlaget er et 

væsentligt længere løbende cash flow, hvor en større del af cash flowet er indbetalinger, 

hvilket betyder, at BFP er relativt større. Samtidig har ekstrapolationselementet i 

Finanstilsynets rentediskonteringskurve større indflydelse på hensættelsernes 

rentefølsomhed.  I en aldrende bestand, som den der relaterer sig til 4,5 procents grundlaget, 

vil næsten alle kunder befinde sig i udbetalingsperioden, hvilket bevirker, at bestandens cash 

flow kun i mindre grad er påvirket af det lange segment i Finanstilsynets 

rentediskonteringskurve. Samtidig bliver en aldrende bestand i højere grad påvirket af de høje 

historiske kontorenter. Hvilket udmærker sig ved, at der er stor forskel på, ved hvilket 

renteniveau der opstår positivt BFY på de enkelte kunder i bestanden. Således er LFH 

rentefølsomt i en længere periode, hvor BFY er tiltagende, indtil der opstår BFY på alle kunder, 

hvorefter LFH ikke længere er rentefølsom. 

14. Identifikation af varighed og konveksitet 

I dette afsnit undersøges, hvorvidt det er muligt at kvantificere renteeksponering på 

hensættelserne i form af varighed og konveksitet74, og hvilke udfordringer kvantificeringen 

giver anledning til afhængig af rentegrundlaget. Undersøgelsen vil tage udgangspunkt i 

følgende undersøgelsesspørgsmål: 

”Hvordan påvirker rentegrundlaget muligheden for at identificere varighed og konveksitet på 

et pensionsselskabs hensættelser?” 

Bestemmelse af risikomål i Mini Pension 

Når renteeksponeringen på et pensionsselskabs hensættelser, skal kvantificeres med henblik 

på, at afdække renterisikoen ud fra varighed og konveksitet, kan man i praksis vælge at 

afdække de samlede hensættelser(LFH) eller kun den delmængde af hensættelserne, der 

består af GY og BFP. Det er derfor meningsfyldt at kvantificere renteeksponeringen på både 
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LFH og BFP plus GY separat. Baggrunden for at kvantificere renteeksponeringen GY plus BFP 

separat er, at BFY som nævnt i afsnit 12 angiver en bonus, som pensionsselskabet reelt ikke er 

forpligtiget til at leve op til overfor kunderne. BFY basalt set er markedsværdien af en historisk 

kontorente, der har været over grundlagsrenten og potentialet for at give højere kontorenter 

end grundlagsrenten i fremtiden. Er der givet højere kontorente historisk, vil der være 

ugaranteret reserve på police, som kan nedskrives efter behov. Ligeledes er selskabet ikke 

forpligtiget til at give en højere kontorente i fremtiden, til trods for at markedsrenten er over 

grundlagsrenten. At undlade BFY i kvantificeringen af renteeksponering kan være mere 

håndterbart, da udviklingen i BFY betyder, at LFH holdes konstant ved større rentestigninger, 

hvilket kan være meget vanskeligt at håndtere med varighed og konveksitet. Hvis ikke BFY 

medtages i afdækningen af renterisikoen, har det dog den konsekvens, at et uafdækket BFY vil 

resultere i, at selskabet bliver nødt til at indføre kursværn. Indførelsen af et kursværn er ud fra 

et risikohåndteringsperspektiv ikke problematisk, men det kan alligevel have store negative 

konkurrencemæssige konsekvenser for selskabet i form af dårligt presse, og forringet tillid hos 

kunderne.  

Typisk er varighed og konveksitet risikomål, der relaterer sig til obligationer eller cash flows, 

hvor ydelsesrækkerne er kendte, og således kan varigheden og konveksiteten bestemmes 

direkte på de involverede ydelsesrækker. Dette er ikke helt i samme grad tilfældet, når man 

skal bestemme risikomål på hensættelserne i et pensionsselskab, da flere af hensættelserne er 

sammensatte størrelser, og dermed ikke nødvendigvis er baseret direkte på et cash flow, som 

varighed og konveksitet  kan bestemmes ud fra.  

I praksis er det muligt at identificere en samlet varighed og konveksitet på GY for hele 

pensionsselskabets pensionsportefølje, ligesom det ville gøres på en obligation, da GY 

udelukkende er baseret på kendte cash flows. At beregne varighed og konveksitet på GY ud fra 

denne metode er beregningsmæssigt forholdsvist simpelt, og denne metode testes derfor i 

delundersøgelsen på 4,5 procentsgrundlaget, hvor BFP er meget tæt på nul i alle 

rentescenarier. Disse risikomål vil fremgå med notationen C* og D*. Det forventes dog ikke, at 

der kan opnås meget præcise estimater for ændringerne i hensættelsernes i de forskellige 

rentescenarier, ud fra C* og D*. Problemet med metoden er, at når varighed og konveksitet 

beregnes direkte ud fra et cash flow, så vil det ske ud fra en antagelsen om, at hele 

rentestrukturen kan parallelforskydes, hvilket ikke er tilfældet, når Finanstilsynets 

rentediskonteringskurve anvendes. Således vil C* og D* forventeligt overvurdere de faktiske 
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ændringer i hensættelserne. Metoden medtages dermed også for at illustrere de potentielle 

fejlestimater.  

Når varigheden og konveksiteten for henholdsvis LFH og GY plus BFP ikke kan findes på 

baggrund af cash flows, bestemmes disse i stedet ud fra henholdsvis den første afledte og den 

anden afledte ændring i hensættelserne ved rentestød på ±0,25 procent. Disse risikomål vil 

fremgå med notationen D og C. Ud over at denne metode ikke kræver et cash flow, er fordelen 

ved denne metode, at den fortsat sikrer størst sikkerhed i estimater ved mindre 

renteændringer, som alt andet lige må forventes at indtræffe oftere end større 

renteændringer. Problemet ved denne metode er, at LFH ikke altid er rentefølsom over for 

mindre ændringer, men samtidig kan være meget følsom over for større rentefald, som det 

kunne ses i afsnit 13, hvor hensættelserne blev opgjort på 2,5 procents grundlaget 

For at give et alternativ til denne metode, der ikke er afhængig af rentefølsomhed ved mindre 

renteændringer, estimeres varigheden og konveksiteten derfor også ved hjælp af lineær 

optimering. Optimeringen foretages ved at bruge Solver funktionaliteten i Excel til at optimere 

varighed og konveksitet med henblik på at minimere variansen på de faktiske hensættelser og 

hensættelserne, der beregnes med varigheden og konveksiteten. Således findes ikke 

hensættelsernes sande varighed og konveksitet, men i stedet de værdier for varigheden og 

konveksiteten, der bedst kan forklare de samlede ændringer i hensættelserne i de 21 

rentescenarier. Disse risikomål vil fremgå med notationen D’ og C’. 

Varighed og konveksitet på 4,5 procents grundlaget 

Ud fra de hensættelser, der bliver beregnet i afsnit 13 i de 21 forskellige rentescenarier, kan de 

udvalgte varigheder og konveksiteter bestemmes for henholdsvis LFH og BFP+GY. Disse 

risikomål er vist i Tabel 14-a 

Tabel 14-a75 

   D   D'   D*   C   C'   C*  

 BFP+GY  13,47 13,75 14,57 224,85 232,01 281,59 

 LFH  9,68 9,84     354,81 400,29     

 

Som det fremgår af tabellen, er der kun en mindre forskel på C&D og C’&D’, mens C*&D*, som 

forventet, er noget højere. Disse forskelle vil naturligvis blive afspejlet i hvor store afvigelser, 
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der er mellem de faktiske hensættelser og hensættelserne estimeret ud fra de respektive 

varigheder og konveksiteter. For at give et billede af, om de respektive risikomål er velegnede 

til at estimere ændringerne i hensættelser, vises i Figur 14-a afvigelserne i estimaterne på BFP 

plus GY. 

Figur 14-a76 

 

Ifølge figuren giver både C&D og C’&D’ meget præcise estimater i alle rentescenarierne. I 

overensstemmelsen med det forventede, er estimaterne baseret på C&D marginalt mere 

præcise ved mindre renteændringer, mens C’&D’ giver gennemsnitligt mindre afvigelser, dog 

på bekostning af at præcisionen ved meget små ændringer er lidt forringet. At der er så små 

forskelle på disse afvigelser øger desuden tiltroen til, at de optimerede risikomål kan bidrage 

med reel information omkring hensættelsernes rentefølsomhed. Hvilket sæt risikomål, der er 

at foretrække, vil i en vis udstrækning være afhængige af, hvor volatil rentemarkedet vurderes 

at være. Den stiplede lilla kurve er medtaget for at illustrere, hvilke afvigelser der forekommer, 

hvis hensættelserne estimeres ud fra varighed(D*) og konveksitet(C*) beregnet direkte ud fra 

GY cashflowet. Som forventet er afvigelserne væsentlig større her, da disse risikomål ikke tager 

hensyn til de syntetiske elementer i Finanstilsynets rentediskonteringskurve, og således 

overvurderer disse risikomål både fald og stigninger i hensættelserne. Det er desuden værd at 

nævne, at afvigelserne nødvendigvis bliver større, når der regnes på et rentegrundlag med 

cash flows, der løber længere. 
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 Det bør i øvrigt bemærkes, at afvigelserne  baseret på C&D og C’&D’ er atypiske sammenlignet 

med de afvigelser, der generelt vil ses, når markedsværdien af en obligation estimeres ud fra 

varighed og konveksitet. På en obligation vil estimaterne typisk overvurdere kursstigninger, og 

undervurdere kursfald, hvor det modsatte er tilfældet, når risikomålene bruges til at estimere 

hensættelser. I dette eksempel kunne det dog se ud til, at når hensættelserne primært består 

af GY, er varigheden og konveksiteten yderst velegnede til at kvantificere hensættelsernes 

rentefølsomhed over for parallelskift i rentestrukturen. 

I naturlig forlængelse af illustrationen af afvigelserne når BFY+GY bestemmes ud fra 

risikomålene, gentages øvelsen, hvor det nu er LFH, der bestemmes ud fra de respektive 

risikomål. Afvigelserne er præsenteret i Figur 14-b. 

Figur 14-b77 

 

Ifølge figuren giver både C&D og C’&D’ fortsat forholdsvis præcise estimater for, hvordan 

hensættelserne udvikler sig i rentescenarierne. Det fremgår dog også, at selv en mindre grad af 

BFY giver udslag i, at afvigelserne bliver større og mere atypiske, hvilket giver anledning til at 

betvivle risikomålenes praktiske anvendelighed i forhold til at kvantificere rentefølsomheden 

på et pensionsselskabs samlede hensættelser. I dette specifikke eksempel er den atypiske 

udvikling i afvigelserne tydeligt udtrykt ved, at afvigelserne, på især C&D, undervurderer 

hensættelserne, både ved større rentestigninger og rentefald. I en vis udstrækning er det 

naturligvis positivt, at afvigelserne fortsat er forholdsvis små, men i praksis er den atypiske 

udvikling i afvigelserne noget, man bør være opmærksom på, da det er et tegn på, at 
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varigheden og konveksiteten ikke er tilstrækkelige til, at kvantificere hele udviklingen i LFH 

korrekt på grund stigningerne i BFY. Afvigelserne er dog så små, at der sandsynligvis kan laves 

en forholdsvis stabil afdækning af renteeksponeringen, baseret på de samlede risikomål for 

LFH. 

For at finde frem til hvorfor afvigelserne på LFH ikke udvikler sig, som det normalt ville 

forventes, laves en dekomponering af varighed og konveksitet, så det kan analyseres, hvordan 

de individuelle hensættelser påvirker de samlede risikomål. Først beregnes varigheder og 

konveksiteter for hver enkelt hensættelse, samt deres bidrag til risikomål på LFH ud fra 

hensættelsens andel af LFH. Disse tal fremgår af tabel 14-b 

Tabel 14-b78 

   D   C  Andel af LFH  Bidrag til D   Bidrag til C  

 GY                   13,47              224,85  96,62%               13,01              217,26  

 BFP                          -                         -    0,00%                      -                         -    

 BFY                  -98,84          4.074,04  3,38%                -3,34              137,55  

 Total (LFH)      100,00%                  9,68              354,81  

 

Ud fra tallene i tabellen estimeres hver hensættelse i de 21 rentescenarier, og afvigelserne på 

estimaterne kan beregnes. Afvigelserne på de individuelle hensættelser er illustreret i Figur 14-

c, hvor søjlerne viser, hvordan afvigelserne i estimaterne på hver enkelt hensættelsespost 

bidrager til den samlede afvigelse på LFH, og de stiplede linjer repræsenterer den procentvise 

afvigelse på hver enkelt hensættelse, når denne estimeres ud fra sin individuelle varighed og 

konveksitet. 
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Figur 14-c79 

 

Ud fra dekomponeringen af afvigelserne i figuren bliver baggrunden for de atypiske afvigelser i 

LFH mere gennemskuelige. GY kan i dette eksempel estimeres med meget høj sikkerhed ud fra 

varighed og konveksitet, mens BFP slet ikke bliver estimeret, da posten ikke er rentefølsom 

ved mindre renteændringer, hvorfor BFP nødvendigvis undervurderes ved større 

rentestigninger. I estimatet af BFP plus GY bliver de totale afvigelser ved rentestigninger i 

praksis formindsket, da GY overvurderes samtidig med at BFP undervurderes. Estimaterne på 

BFY giver, modsat estimaterne på GY, relativt store afvigelser. Ved rentefald bliver afvigelserne 

på BFY meget hurtigt uendeligt negative, da varighed og konveksitet ikke kan tage højde for, at 

BFY ikke må blive negativt. Ved mindre rentestigninger er estimatet på BFY forholdsvist 

præcist, men ved lidt større rentestigninger bliver afvigelserne i estimatet på BFY markant 

større. Baggrunden for, at afvigelserne på BFY pludselig stiger så voldsomt, skal findes i den 

måde BFY skal beregnes. 

Som nævnt i afsnit 12 er BFY forskellen mellem depot og MAX(GY;GFY), under den betingelse 

at GFY ikke kan blive negativt. I rentescenarierne mellem -1,75 procent og +1,75 procent er der 

positivt BFY på nogle policer, mens andre har et BFY på nul, da kunderne har forskellige 

individuelle cash flows. Varigheden og konveksiteten på BFY i disse rentescenarier bliver 

dermed dels estimat for, hvordan BFY udvikler sig på de policer, der allerede har BFY, og 

hastigheden hvormed policer kommer over nul grænsen, hvor der opstår BFY. I takt med at der 

opstår BFY på flere policer, vil det i højere grad være udviklingen i BFY, der bestemmer 
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varigheden og konveksiteten på BFY, og i mindre grad hastigheden hvormed policerne kommer 

over nul grænsen, hvilket er den tydeligste grund til, at afvigelserne på BFY vokser markant 

være større rentestigning og rentefald. Der opstår desuden en mindre tydelig effekt, som 

påvirker varigheden og konveksiteten på BFY i takt med at der opstår positivt BFP. Når BFP er 

lig med nul, vil GY være større end GFY på alle policer i pensionsselskabet, og således er 

varigheden og konveksiteten på BFY relativ til varighed og konveksitet på GY, men i takt med at 

der opstår BFP, vil GFY være større end GY på flere og flere policer, hvilket betyder, at 

varigheden og konveksiteten på BFY bliver relativt til varigheden og konveksiteten på GFY. 

Generelt vil det være problematisk at bruge varighed og konveksitet på BFY og BFP, selv i 

området hvor begge er rentefølsomme, såfremt hensættelserne ikke opstår samtidigt på alle 

policerne, da rentefølsomheden vil ændre sig afhængig af antallet af policer med positivt BFY 

og/eller BFP. 

For at illustrere, hvor det i dette scenarie vil være problematisk at kvantificere 

renteeksponeringen på BFY og BFP, vises andelen af policer med positivt BFY og BFP i figur 14-

d i de 21 rentescenarier.  

Figur 14-d80 

 

Som det fremgår i figuren giver minimumsgrænsen på BFP og BFY problemer i næsten alle 

rentescenarierne 

Varighed og konveksitet på 2,5 procents grundlaget 

Ud fra de hensættelser, der blev beregnet i afsnit 13 i de 21 forskellige rentescenarier, kan de 

forskellige varigheder og konveksiteter bestemmes for henholdsvis LFH og BFP plus GY. Disse 

risikomål er vist i Tabel 14-c 
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Tabel 14-c81 

  D D' C C' 

BFP+GY                  18,49                20,90              356,11              554,85  

LFH                     0,00                   4,98                   0,00              532,35  

 

Som tabellen illustrerer er både varigheder og konveksiteter væsentlig højere på 2,5 procents 

grundlaget sammenlignet med de risikomål, der kunne beregnes for hensættelserne på 4,5 

procents grundlaget. Der er desuden markant større forskel på risikomålene, afhængig af 

bestemmelsesmetoden, når risikomålene skal bestemmes ud fra hensættelserne på 2,5 

procents grundlaget. Særligt når det kommer til LFH, er der enorm forskel på C&D og C’&D’, da 

LFH slet ikke er rentefølsomt ved mindre rentestød. Afvigelserne på hensættelserne estimeret 

ud fra risikomålene i tabel 14-c er illustreret i Figur 14-e. 

Figur 14-e82 

 

Som det kunne forventes fra de store forskelle på varighederne og konveksiteterne, er der i 

figur 14-e væsentlig større forskel på afvigelserne, sammenlignet med afvigelserne på BFP plus 

GY på 4,5 procents grundlaget. Afvigelserne på hensættelserne beregnet ud fra C og D er 

meget præcise, når det gælder mindre rentestød, men særligt ved større rentefald falder 

præcisionen markant. Mere specifikt falder præcisionen markant, så snart BFP bliver lig med 

nul. Afvigelserne på estimaterne ud fra C’ og D’ er naturligvis gennemsnitligt mindre, men de 

giver heller ikke et særligt godt estimat, især fordi de er upræcise ved mindre renteændringer. 

I dette eksempel fremgår det derfor, at selv en mindre grad af BFP kan give anledning til 
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forholdsvis store afvigelser, når varighed og konveksitet bestemmes direkte ud fra de afledte 

ændringer i BFP plus GY. 

I naturlig forlængelse af illustrationen af afvigelserne, når BFY+GY bestemmes ud fra 

risikomålene, gentages øvelsen igen for LFH, og disse afvigelser er præsenteret i Figur 14-f. 

Figur 14-f83 

 

Som ventet giver både estimaterne lavet på baggrund af C og D og C’ og D’ nu væsentligt større 

afvigelser. Estimaterne, der er lavet på baggrund af C og D, er naturligvis meget præcise ved 

rentestigninger, da hensættelserne ikke er rentefølsomme her, dog forekommer der enorme 

afvigelserne på disse estimater ved rentefald, der gør, at BFY bliver lig med nul, da C og D 

begge er nul. Estimaterne, der er lavet på baggrund af C’ og D’, er betydeligt bedre til at 

estimere udviklingen i hensættelserne ved større rentefald, men denne forøgede præcision 

kommer på bekostning af en væsentlig ringere præcision ved mindre rentefald og alle 

rentestigninger. I dette eksempel ser det dermed ud til, at varigheden og konveksiteten 

ingenlunde er tilstrækkelige til at beskrive den samlede rentefølsomhed på LFH. 

For at finde en forklaring på hvorfor varigheden og konveksiteten i denne delundersøgelse er 

meget utilstrækkelige, når rentefølsomheden på henholdsvis LFH og BFP plus GY skal 

kvantificeres, dekomponeres varighed og konveksitet på LFH igen. Det kan således analyseres, 

hvordan de individuelle hensættelser påvirker de samlede risikomål. Først beregnes varigheder 

og konveksiteter for hver enkelt hensættelse, samt deres bidrag til risikomål på LFH ud fra 

hensættelsens andel af LFH. Disse tal fremgår af tabel 14-d 

                                                           
83

 Egen tilvirkning 



Side 66 af 91 
 

Tabel 14-d84 

   D   C  Andel af LFH  Bidrag til D   Bidrag til C  

 GY                   24,82              510,24  75,22%               18,67              383,80  

 BFP                  -97,08         -2.456,87  4,12%                -4,00            -101,26  

 BFY                  -71,01         -1.367,60  20,66%              -14,67            -282,54  

 Total (LFH)      100,00%                  0,00                   0,00  

 

Det kan bemærkes, at BFY her har en negativ konveksitet, hvor det modsatte var tilfældet i 

dekomponeringen af varighed og konveksitet for LFH på 4,5 procents rentegrundlaget. Ud fra 

tallene i tabellen estimeres hver hensættelse i de 21 rentescenarier, og afvigelserne på 

estimaterne kan beregnes. Afvigelserne på de individuelle hensættelser illustreret i Figur 14-g, 

hvor søjlerne viser hvordan afvigelserne i estimaterne på hver enkelt hensættelsespost, 

bidrager til den samlede afvigelse på LFH, og de stiplede linjer repræsenterer den procentvise 

afvigelse på hver enkelt hensættelse, når denne estimeres ud fra sin individuelle varighed og 

konveksitet. 

Figur 14-g85 

 

Dekomponeringen af afvigelserne i figuren giver igen en yderligere indsigt i de totale afvigelser 

på LFH. Til at starte med kan det bemærkes, at afvigelserne i hensættelserne ved større 

positive rentestød i alle tre tilfælde udvikler sig atypisk i den forstand, at der i alle tre tilfælde 

er et hak i hældningen på kurven ved skiftet fra +1,25 procent til  +1,50 procent. Dette hak kan 
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ikke relateres til de individuelle hensættelser, men er i stedet et resultat af ekstrapolationen 

mod UFR i det lange segment i Finanstilsynets rentediskonteringskurve86. 

De procentvise afvigelser på GY er i dette tilfælde væsentligt højere end afvigelserne, der 

kunne konstateres på GY på 4,5 procents grundlags hensættelserne. Dog er afvigelserne ved 

mindre renteændringer stadig meget små, og varighed og konveksitet betragtes derfor fortsat 

som velegnede til at kvantificere rentefølsomheden på GY. I dette eksempel er BFP 

rentefølsom ved mindre renteændringer, hvilket betyder, at der er beregnet varighed og 

konveksitet på hensættelsen. Som forventet bliver afvigelserne igen hurtigt uendeligt negative 

ved rentefald, men det kan dog bemærkes, at afvigelsen først falder lineært til -3,06 procent. 

Dette fald sker,  fordi nogle policer i -0,75 og -1,00 procents rentescenarierne stadig har 

positivt BFP, mens andre rammer grænsen på nul, og når flere policers BFP rammer grænsen 

på nul, går afvigelsen på BFP estimatet mod uendeligt negativt. 

Ved rentestigninger udvikler afvigelserne på estimatet for BFY sig nogenlunde pænt, hvilket er 

forventeligt, eftersom der i rentescenarierne -0,25 procent og +0,25 procent allerede er 

positivt BFY og BFP på alle policer. Ved mindre rentefald opstår der dog først meget store 

positive afvigelser, hvorefter afvigelserne bliver uendeligt negative, når BFY er nul. Disse store 

positive afvigelser forekommer, mens der er positivt BFY på alle policer, men hvor der kun er 

positivt BFP på nogle af policerne. Dette gør at varigheden og konveksiteten på BFY i højere 

grad bliver afhængig af GY frem for GFY. I -1,25 procents rentescenariet er der kun positivt BFY 

på nogle policer, mens andre fortsat får reduceret BFY ud fra varigheden og konveksiteten, og 

derfor går afvigelse med uendeligt negativ. 

Varighed og konveksitet på 1,5 procents grundlaget 

Ud fra de hensættelser, der blev beregnet i afsnit 13 i de 21 forskellige rentescenarier, kan de 

forskellige varigheder og konveksiteter bestemmes for henholdsvis LFH og BFP+GY. Det viste 

sig imidlertid, da LFH blev opgjort i rentescenarierne i afsnit 1387, at rentefølsomheden på LFH 

ikke var tilstedet i dette rentespænd. Det giver således ikke mening at bestemme varighed og 

konveksitet, samt afvigelse på estimatet for LFH, da alle vil være lig med nul. 
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BFP+GY viste dog et stødt fald, når renteniveauet stiger, og således er det umiddelbart mere 

formålstjenligt, at bestemme risikomålene på disse hensættelser. Risikomålene for BFP plus GY 

fremgår her i Tabel 14-e 

Tabel 14-e88 

  D D' C C' 

BFP+GY                20,612              21,342            427,880            427,880  

 

Ud fra disse risikomål kan BFP+GY estimeres i de forskellige rentescenarier, og udviklingen i 

afvigelserne kan analyseres. Estimater og afvigelser er præsenteret i figur 14-h 

Figur 14-h89 

 

Ved mindre renteændringer kan hensættelserne beregnes meget præcist ved at bruge C og D, 

og som forventet falder præcisionen gradvist ved større renteændringer, og især ved 

rentestigninger opstår større afvigelser mellem de beregnede hensættelser og de faktiske 

hensættelser. Samtidig er afvigelserne ved rentestigningerne ikke jævnt stigende, hvilket 

fortsat kan tilskrives ekstrapolationselementet i det lange segment i Finanstilsynets 

rentediskonteringskurve. Afvigelserne er dog stadig på et begrænset niveau, og det lader til at 

varigheden og konveksiteten her er forholdsvist velegnede til at forklare sammenhængen 

mellem ændringerne i rente og markedsværdien af hensættelser. Som forventet, er 

varigheden og konveksiteten, der er beregnet på traditionel vis, væsentlig bedre til at forudse 

ændringen i hensættelserne ved små renteændringer, men ved større ændringer bliver 
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afvigelserne, beregnet ud fra de optimerede risikomål, væsentligt mindre, typisk vil det dog 

være mest interessant, at kunne identificere de mindre ændringer. 

For at få et mere nuanceret billede af, hvordan de enkelte hensættelsers risikomål ser ud, 

dekomponeres varigheden og konveksiteten for LFH. Hensættelsernes individuelle risikomål 

fremgår af tabel 14-f. 

Tabel 14-f90 

   D   C  PV andel  Bidrag til D   Bidrag til C  

 GY               -346,46         -9.177,50  -4,93%               17,08              452,47  

 BFP                    -8,24            -332,54  62,73%                -5,17            -208,60  

 BFY                  -28,23            -577,88  42,20%              -11,91            -243,87  

 Total (LFH)      100,00%                  0,00                 -0,00  

  

Som det kan ses i tabellen, er både varigheden og konveksiteten på GY negative, hvilket 

skyldes, at GY i det ustødte rentescenarie har en negativ værdi. Risikomålene er desuden 

steget markant i forhold til, hvad der kunne opleves i de øvrige delundersøgelser, hvilket dels 

kan tilskrives, at cash flows løber markant længere, og samtidig er der væsentlig større forskel 

på markedsrenten og grundlagsrenten, hvilket betyder, at rentefølsomheden på 

hensættelserne er højere. Ud fra varigheder og konveksiteter i tabellen laves estimater for 

hensættelserne i de 21 rentescenarier, og afvigelserne beregnes. Disse resultater er 

præsenteret i figur 14-i. 
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Figur 14-i91 

 

Som fremgår i figuren, er afvigelserne på GY, væsentligt større end de afvigelser, der kunne ses 

i de øvrige delundersøgelser. Den ujævne form, afvigelserne får ved rentestigninger, er forsat 

forårsaget af ekstrapolationen mod UFR i Finanstilsynet rentediskonteringskurve. Det har dog 

ikke været muligt at finde en forklaring på hvorfor, afvigelserne er så meget større, ud over at 

det kan hænge sammen med de meget høje niveauer, varigheden og konveksiteten har på GY. 

Afvigelserne på BFP er forholdsvist små, og i modsætning til de andre delundersøgelser går 

afvigelserne ikke mod uendeligt negativ i denne undersøgelse, hvilket hænger sammen med, 

at der allerede er positivt BFP på alle policer i -2,5 procents rentescenariet og således har 

minimumsgrænsen på nul ikke betydning i denne delundersøgelse. Alle policer har desuden 

også positivt BFY i samtlige rentescenarier, men i modsætning til tilfældet på BFP bliver 

afvigelserne på BFY voldsomt store ved større rentefald. Ved at se nærmere på BFY’s 

konveksitet bestemt i forskellige rentescenarier kan det konstateres, at konveksiteten på BFY 

ændrer sig markant alt efter hvilket rentescenarie, der bestemmes. Beregnes konveksiteten i -

2,25 procents scenariet ud fra de anden afledte ændringer ved rentestød på ±0,25 procent er 

konveksiteten nede på -5.233, og beregnes konveksiteten i 2,25 procents scenariet er denne 

kun på -251. Disse ændringer i konveksiteten kunne tyde på, at estimeringen af BFY kunne 

forbedres ved at medtage den tredje afledte ændring i hensættelsen i beregningen. 
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Delkonklusion 

Det har vist sig, at selve grundlagsrenten primært har indflydelse på fordelingen mellem GY, 

BFP og BFY, og hvor højt renteniveauet skal være, før der opstår bonuspotentialer. 

Udfordringerne i at kvantificere renteeksponeringen opstår i højere grad på baggrund af 

forskellen i de cash flows, der relaterer sig til bestanden på de enkelte rentegrundlag. I 

undersøgelserne har det vist sig, at det kan være endog meget vanskeligt at kvantificere 

renteeksponeringen på hensættelserne i form af varighed og konveksitet. Der skal tages 

forskellige hensyn afhængig af hvilken hensættelse, det ønskes at kvantificere 

renteeksponering på. Disse hensyn er samtidig stærkt afhængige af de cash flows, der relaterer 

sig til bestanden på det enkelte rentegrundlag. Det har dog vist sig, at det er muligt at finde 

meningsfyldte varigheder og konveksiteter under hensyntagen til ovennævnte forhold. 

Først og fremmest skal hensættelserne beregnes i individuelle rentescenarier før 

renteeksponeringen kan kvantificeres, da beregninger lavet direkte på cash flows ikke tager 

hensyn til de syntetiske elementer i Finanstilsynet rentediskonteringskurve. Det er typisk 

nemmest at kvantificere renteeksponeringen på GY, da denne beregnes direkte på et cash 

flow, og da denne hensættelse kan blive negativ. Ved at beregnes varighed og konveksitet på 

de første og anden afledte ændringer i GY, kan udvikling i GY estimeres med forholdsvis stor 

sikkerhed. 

Det kan være lidt mere kompliceret at kvantificere renteeksponeringen på BFP, da denne 

hensættelse ikke må blive negativ. Hvis GFY er større end GY på en police, vil der være positivt 

BFP. Dette forhold betyder, at risikomålene på BFP som minimum vil antage forskellige værdier 

i følgende tre situationer: 

I. GY er større end GFY på alle policer 

II. GY er større end GFY på nogle policer 

III. GY er mindre en GFY på alle policer 

Kvantificeringen af renteksponeringen på BFY er mere kompliceret. Dels skal der tages hensyn 

til, at BFY aldrig må blive negativ, men der skal også tages hensyn til, at varigheden og 

konveksiteten på BFY skifter afhængigt af, om GFY er større end GY. Dette betyder, at 

varigheden og konveksiteten på BFY som minimum vil antage forskellige værdier i følgende syv 

situationer. 

1. BFY er nul på alle policer 
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2. Nogle policer har positivt BFY og 

a. GY er større end GFY på alle policer 

b. GY er større end GFY på nogle policer 

c. GY er mindre en GFY på alle policer 

3. Alle policer har positivt BFY og 

a. GY er større end GFY på alle policer 

b. GY er større end GFY på nogle policer 

c. GY er mindre en GFY på alle policer 

Ønskes det at kvantificere renteeksponeringen på GY plus BFP skal dette dermed gøres i op til 

tre intervaller, og skal renteeksponeringen kvantificeres på LFH, skal dette gøres i op til syv 

intervaller. 

15. Afdækning af renteeksponering 

Ud fra resultaterne angående renteeksponeringen og muligheden for at kvantificere denne 

eksponering, der blev behandlet i afsnit 13 og 14, undersøges den teoretiske mulighed for at 

afdække eksponeringen ved at investere i rentefølsomme aktiver. Dels vil der blive fokuseret 

på, hvilke aktiver der er egnede til at afdække specifikke hensættelser og dels hvilke hensyn, 

der skal tages til hensættelsernes udvikling i de forskellige rentegrundlag. Undersøgelsen vil 

blive foretaget med udgangspunkt i følgende undersøgelsesspørgsmål: 

”Hvilke udfordringer kan opstå, når en afdækning af hensættelsernes renteeksponering 

baseres på varighed og konveksitet?” 

 

Aktiver til afdækningen 

I realiteten er der et meget bredt udbud af aktiver, der kan anvendes til afdækning af 

renteeksponering, og udbuddet er samtidig stærkt begrænset af, at mange af aktiverne ofte 

ikke kan opkøbes i de mængder, et pensionsselskab har behov for til at kunne lave den 

afdækning der måtte foretrækkes. I denne undersøgelse fokuseres der i mindre grad på at lave 

beregninger på specifikke aktiver, der skal opkøbes for at opnå en effektiv afdækning. I stedet 

fokuseres der i højere grad på hvilke egenskaber, der ønskes af aktiverne på forskellige 

rentegrundlag, således at der kan dannes et overordnet billede af, hvordan og hvornår de 

mulige aktiver kan kombineres for at opnå en effektiv afdækning. Undersøgelsen af 
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afdækningsmuligheder vil blive fortaget med udgangspunkt i at tre forskellige afdækninger kan 

vælges: 

 Hele renteeksponeringen på LFH skal afdækkes 

 Renteeksponeringen på GY og BFP skal afdækkes 

 Renteeksponering på GY, BFP og en andel af BFY afdækkes således, at kursværnet 

maksimalt kan blive 10 procent 

Selve afdækningen vil tage udgangspunkt i det begrænsede udvalg af rentederivater, der er 

gennemgået i afsnit 8. Det skal dog understreges, at Swaps i praksis kunne substitueres med 

obligationer, da payoff som udgangspunkt er ens på disse aktiver. I figur 15-a vises forsimplede 

payoff for reciever/payer- swaps og swaptioner.  

Figur 15-a92 

 

Som det fremgår af figuren, har reciever swappen et konvekst payoff, og denne er således 

velegnet til at matche renteeksponeringen på GY. Reciver swaptionens payoff er ligesom 

reciever swappens konvekst, men på grund af optionselementet er der et begrænset tab, og 

således er denne velegnet til at matche renteeksponeringen på LFH. Payer swaptionens payoff 

er konkavt og har naturligvis også et begrænset tab, hvilket gør den velegnet vil at matche 

renteeksponeringen på BFP og BFY. 

I afsnit 13 viste det sig at BFY og BFP på de enkelte policer i bestanden,  kan opstå ved 

forskellige renteniveauer. Dette bevirker at bestandens samlede BFY og BFP får en tilvækst der 
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 Egen tilvirkning 
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først er konveks, men derefter bliver konkav når det respektive bonuspotentiale er opstået på 

alle policer. Et payoff der matcher denne adfærd kan skabes ved at indkøbe en række payer 

swaptioner med ens rentefølsomhed, men hvor swaptionerne kommer in-the-money ved 

forskellige renteniveauer. Et sådant payoff er illustreret i figur 15-b 

Figur 15-b93 

 

Som det fremgår af figuren, har det samlede payoff på payer swaptionerne først en konveks 

tilvækst, indtil alle swaptionerne er in-the-money, og således kan en serie af payer swaptioner 

dermed, bruges til at matche problem intervallerne i BFY og BFP. 

Afdækning på 4,5 procents grundlaget 

 

Afdækning af LFH 

De samlede hensættelser på 4,5 procents grundlaget består primært af GY94, og der opstår kun 

en mindre del BFP ved større rentestigninger. Det viste sig desuden, at når udviklingen i LFH 

blev estimeret ud fra en samlet varighed og konveksitet, blev  de maksimale afvigelser på -1,5 

procent95. En helt simpel afdækning kunne således bestå i at investere i en 

obligationsportefølje eller swaps, der matcher den samlede varighed og konveksitet på LFH, så 

pensionsselskabet kun er eksponeret over for en begrænset underdækning ved større rente-

fald og stigninger, samt en mindre overdækning ved små rentestigninger. 
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 Egen tilvirkning 
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 Se Figur 13-b i afsnit 13 
95

 Se figur 14-a i afsnit 14 
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En mere robust afdækning af LFH, kræver at BFY afdækkes separat, hvilket er mere 

kompliceret, da der er stor forskel på, ved hvilket renteniveau BFY på de forskellige kunder, 

kommer over grænsen på nul. Andelen af kunder med positivt BFY i de forskellige 

rentescenarier er illustreret i figur 15-c 

Figur 15-c96 

 

For at afdække LFH skal GY først afdækkes, hvilket kan klares med et reciever swap Når hele 

BFY skal afdækkes, kan BFY og BFP afdækkes som en samlet størrelse ved, at investere i en 

serie payer swaptioner, der kommer løbende in-the-money  når, andelen af policer med 

positivt BFY stiger, i rentescenarierne -1,75 til og med +2,00 procent. Dette vil skabe et samlet 

payoff, der først stiger tiltagende med renten, og efter alle swaptionerne er in-the-money, vil 

payoff stige aftagende, således at det matcher markedsværdiændringen på BFY og BFP. Et 

eksempel på hvordan payoff for en portefølje af payer swaptioner og en reciever swap kunne 

se ud er illustreret i figur 15-d 

Figur 15-d97 
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 Egen tilvirkning 
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 Egen tilvirkning 
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 Som det ses i figuren kan payer swaptioner, der kommer In-the-money ved forskellige 

renteniveauer, og har forskellige hovedstole, anvendes til at skabe et payoff, der ligner det, der 

ses på BFY og BFP på 4,5 procents grundlaget. 

 

Afdækning af GY og BFP 

Afdækningen af GY og BFP kan klares relativt simpelt, da GY som nævnt er velegnet til at blive 

afdækket med en reciever swap, eller med obligationer. Herefter kan den smule BFP der 

opstår ved rentestigninger på 1,75 procent, eller mere, afdækkes med en payer swaption. Skal 

der i afdækningen af BFP tages hensyn til, at varigheden og konveksiteten er 

situationsbestemt, skal der købes flere payer swaptioner, der kan matche tilvæksten i policer 

med positivt BFY, som vist i Figur 15-c. I realiteten udgør BFP dog under 0,5 procent af de 

samlede hensættelser, og således vil det sandsynligvis være tilstrækkeligt at afdække med en 

enkelt payer swap. Ved helt at undlade BFY i afdækningen er selskabet nødt til at indføre 

kursværn, i rentescenarierne -1,75 til +2,50 procent. Det er dog først efter +0,50 procent 

kursværnet kommer over 5 procent, og det når først over 10 procent ved i +1,50 procents 

scenariet. 

Afdækning med kursværn op til 10 procent  

Afdækkes kun en del af BFY, vil rentestigninger resultere i indførelse af kursværn. På 4,5 

procents grundlaget ville dette sandsynligvis ikke have en voldsom negativ effekt på selskabets 

konkurrenceevne, da der ikke længere kan tegnes nye policer på dette grundlag. Ønsker man 

at acceptere et kursværn på op til 10 procent, skal renteeksponering på GY fortsat afdækkes 

med en reciever swap. Herefter kan BFP og BFY afdækkes som en samlet størrelse, ved 

rentestigninger på +1,50 procent eller mere. Herefter er LFH tilnærmelsesvis er konstant, 

hvilket bevirker, at afdækningen af BFP og BFY formentlig kan baseres på en enkelt payer 

swaptioner, der har et positivt payoff, der modsvarer det fald, der er i GY ved rentestigninger 

på +1,50 procent eller mere. Dette har den væsentlige fordel, at selskabet i afdækningen ikke 

er afhængig af varighed og konveksitet på BFY og BFP, men i stedet kan basere afdækningen 

på varigheden og konveksiteten på GY, hvilket er væsentlig enklere, da forudsætningerne for 

risikomålene på GY ikke er situationsbestemt, ligesom det er tilfældet på BFY og BFP. 
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Afdækning på 2,5 procents grundlaget 

 

Afdækning af LFH 

Hensættelserne på 2,5 procents grundlaget har en mindre overvægt af GY98, men især 

udviklingen i BFY gør det meget vanskeligt at afdække hele LFH ud fra en samlet varighed og 

konveksitet. Baseres afdækningen på C og D99 fås et perfekt match ved rentestigninger, men 

uacceptabelt høje afvigelser på over – 25 procent ved større rentefald. Anvendes i stedet C’ og 

D’, er afvigelserne mindre, men til gengæld er der afvigelser på over 2 procent i næsten alle 

scenarier. Disse problematikker gør sig ligeledes gældende, selv hvis BFY undtages i 

afdækningen, selvom afvigelserne dog er lidt mindre. For at opnå en mere holdbar 

afdækningen er det således nødvendigt at afdække dele af LFH med derivater. 

Ønskes det at afdække hele LFH, kan dette som udgangspunkt gøres på to måder. Den 

enkleste måde er at investere i ikke-rentefølsomme aktiver, hvor værdien matcher det ikke-

rentefølsomme loft, der bliver dannet af BFY, og derved vil værdien af porteføljen matche LFH 

ved mindre rentefald og alle rentestigninger. Når BFY reduceres til nul ved rentefald på -1,25 

procent eller mere, skal den konvekse stigning i GY afdækkes, hvilket kan gøres ved at indkøbe 

en reciever swaption, der matcher denne stigning. Alternativt kan de tre typer hensættelser 

afdækkes individuelt, og derved opnås en afdækning af LFH. Dette er lidt mere kompliceret, 

men det kræver til gengæld ikke, at der skal placeres en stor del af aktiverne i ikke-

rentefølsomme investeringsaktiver, hvilket ikke altid er muligt eller hensigtsmæssigt. GY kan 

set afdækkes med obligationer eller swaps, og det er i dette eksempel muligt at afdække BFY 

og BFP som én samlet størrelse. Først er det dog nødvendigt at vide, hvor stor en procentdel af 

de samlede policer, der er over grænsen på nul, og dette er illustreret i figur 15-e 
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 Se figur 13-e afsnit 13 
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 Se figur 14-e afsnit 14 



Side 78 af 91 
 

Figur 15-e100 

 

Som det ses i figuren, opstår BFY næsten ved samme renteniveau på alle policer, og da BFY og 

BFP dækkes som én samlet størrelse, kan disse dækkes med en til to payer swaptioner med en 

tilvækst, der matcher værdifaldet i GY ved rentescenarierne -1,25 til + 2,50 procent. 

Afdækning af GY og BFP 

Den mest simple afdækning af GY og BFP, kan laves ved at investere i swaps eller obligationer, 

der matcher den samlede varighed og konveksitet på GY plus BFP. Denne afdækning er 

forholdsvis stabil ved rentestigninger101, men ved rentefald på mere end -1,00 procent opstår 

der hurtigt store afvigelser. Som alternativ kan det vælges, at afdække GY og BFP separat. GY 

kan afdækkes med swaps eller obligationer, ligesom det var tilfældet på 4,5 procents 

grundlaget. BFP skal som udgangspunkt afdækkes med en serie payer swaptioner, der kan 

matche tilvæksten i andelen af policer hvor, GFY er større end GY. Der opstår dog BFP på alle i 

bestanden indenfor et relativt begrænset renteinterval, og således kan en forholdsvis god 

afdækning sandsynligvis opnås med én payer swaption. 

Afdækning med kursværn op til 10 procent  

Som nævnt udgør BFY en betydelig del af hensættelserne på 2,5 procents grundlaget, hvilket 

betyder, at der også er større besparelser ved ikke at investere i dyre derivater til afdækningen 

af BFY. Som udgangspunkt er indførelsen af et kursværn på 2,5 procents grundlaget ikke så 

konkurrencemæssigt kritisk for et pensionsselskab, da der ikke kan oprettes nye policer inden 

for rentegruppen. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at hvis afdækning af BFY helt 

undlades, vil kursværnet være på 50 procent ved rentestigninger på +2,50 procent, hvilket 

sandsynligvis vil have alvorlige konsekvenser for selskabets omdømme. 
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 Egen tilvirkning 
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 Se figure 14-e afsnit 14 
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Ønskes det delvist at afdække LFH, således at der maksimalt vil opstå kursværn på 10 procent, 

Kan GY afdækkes seperat med en reciever swap. Herefter skal BFY og BFP afdækkes samlet ved 

rentescenarierne på mere end -0,75 med en payer swaption, hvor kursværnet ellers vil stige til 

mere end 10 procent. Ved at bruge denne metode, vil der opstå en mindre afvigelse, da der i 

rentescenariet -0,75 procent allerede er en mindre del BFP, der i dette tilfældet ikke bliver 

afdækket, men dette vil dog kun være et problem i et mindre renteinterval omkring -0,75 

procent, da større rentefald får BFP til at blive nul, og hele BFP er dækket af payer swaptionen 

ved større rentestigninger. Ønskes det at afdække BFP i dette mindre renteinterval, kan dette 

gøres ved at lave et butterfly spread102 med reciever swaptioner, der sikrer en gevinst ved og 

omkring rentefald på 0,75 procent. 

Afdækning på 1,5 procents grundlaget 

 

Afdækning af LFH 

Afdækningen af hensættelserne på 1,5 procents grundlaget er umiddelbart den simpleste af de 

tre grundlag, der gennemgås i denne afhandling. Hensættelserne på 1,5 procents grundlaget103 

er kendetegnet ved, at LFH slet ikke er rentefølsomt inden for de rentescenarier, der 

undersøges i denne afhandling. Dels fordi grundlagsrenten er forholdsvist lav, og dels fordi 

cash flowet går meget langt ud i fremtiden. De lange cash flows betyder dog samtidig, at 

hensættelserne individuelt er meget rentefølsomme104. Ønskes en afdækning af hele LFH, kan 

dette gøres meget simpelt, ved at investere hele aktiv porteføljen i ikke-rentefølsomme 

aktiver. Er det ikke muligt at investere i en portefølje, der ikke er rentefølsom, opstår en 

modsatrettet renteeksponering, hvor aktiverne er rentefølsomme, mens passiverne ikke er 

rentefølsomme. Er aktiverne eksempelvis investeret i en obligationsportefølje, kan 

renteeksponeringen afdækkes ved, at investeres i en payer swap kontrakt, hvis payoff er 

modsat af det, der typisk ses på en obligation, og dermed kan neutralisere aktiv porteføljens 

rentefølsomhed. 

Afdækning af GY og BFP 
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 Se figur 13-g afsnit 13 
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I dekomponeringen af rentefølsomheden på LFH på 1,5 procents grundlaget viste det sig, at 

når de individuelle hensættelser blev beregnet ud fra hensættelsens varighed og konveksitet, 

var der væsentlige afvigelser fra den faktisk udvikling i rentescenarierne, der gik ud over ±1,00 

procent. Disse afvigelser øger dermed kravet til hvor ofte, en afdækning løbende skal tilpasses. 

I praksis er det dog ikke videre realistisk, at et pensionsselskab kun ønsker at afdække BFP og 

GY på 1,5 procents grundlaget, da policer på 1,5 procents grundlaget ofte er i samme 

rentegruppe som 0,5 procents grundlaget, hvor der bliver tegnet nye policer. Baggrunden for 

ikke at undlade BFY i afdækningen er, at det er en væsentlig konkurrencemæssig hæmsko at 

have kursværn på nytegningsgrundlaget. Samtidig er BFY så stort på 1,5 procents grundlaget, 

at kursværnet vil kunne være på 42 procent allerede i det ustødte rentescenarie. Ønskes det 

alligevel at undlade BFY helt i afdækningen, vil det nemmeste være at investere aktiverne i 

obligationer eller reciever swaps, der modsvarer den samlede varighed og konveksitet på BFP 

plus GY, og da der er BFP på alle policer i alle rentescenarierne, skal der ikke tages højde for 

grænsen på nul. 

Afdækning med kursværn op til 10 procent  

Ønskes en afdækning af en procentdel af LFH, hvor kursværnet ikke overstiger 10 procent, kan 

afdækningen af BFP og GY suppleres med en payer swaption, der matcher stigningerne i BFY i 

renteintervallet -2,25 til +2,50 procent. I denne afdækning er det dog vigtigt, at have fokus på, 

at afdækningen løbende skal tilpasses når renteniveauet skifter, da afvigelserne især ved 

rentestigninger hurtigt vokser. 

Delkonklusion 

Der er en række udfordringer forbundet med at afdække renteeksponeringen på 

hensættelserne ud fra varighed og konveksitet. Når der tages hensyn til de resultater, der blev 

fundet i afsnit 14, er det dog muligt at lave en teoretisk afdækning på samtlige grundlag. 

Grundlagsrenten og forskellen på de cash flows, der relaterer sig til bestanden, på de 

forskellige rentegrundlag, stiller meget forskellige krav til afdækningen. På 4,5 procents 

grundlaget er den primære udfordring, at BFY vokser meget forskelligt hos de individuelle 

kunder i bestanden, hvilket gør det nødvendigt at anvende en serie payer swaptioner for at 

lave et præcist match på LFH. Omvendt bevirker denne tilvækst i BFY, at det er muligt at 

afdække LFH ud fra en samlet varighed og konveksitet, dog med mindre præcision ved større 

renteændringer. Bestanden, der relaterer sig til 2,5 procents grundlaget, giver andre 
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udfordringer, da hverken LFH eller GY plus BFP kan afdækkes ud fra en samlet varighed og 

konveksitet. Til gengæld opstår både BFY og BFP relativt hurtigt på hele bestanden, hvilket 

betyder, at disse hensættelser kan afdækkes med én eller få payer swaptioner. På 1,5 procents 

grundlaget er der principielt ikke behov for en afdækning, da LFH først er rentefølsomt ved 

renteniveauer, der ligger uden for renteintervallet i denne afhandling. For at undgå en 

renteeksponering er det således et spørgsmål om at tilpasse aktivporteføljen, således at denne 

ikke er rentefølsom. På 1,5 procents grundlaget opstår de primære udfordringer, hvis BFY ikke 

afdækkes fuldstændig, da der forekommer forholdsvis store afvigelser, når hensættelserne 

afdækkes individuelt, hvilket øger kravet til, at afdækningen løbende skal tilpasses. 

16. Konklusion 

Når renteeksponeringen på hensættelserne i et pensionsselskab skal identificeres, er det 

centralt at have fokus på, at der findes tre typer hensættelser. Garanterede ydelser(GY), 

bonuspotentialet på fremtidige præmier(BFP) og bonuspotentialet på fripolice ydeler(BFY). 

Sammenlagt udgør disse tre komponenter forsikringsselskabets 

livsforsikringshensættelser(LFH). For at finde frem til selskabets hensættelser skal disse 

opgøres på kundeniveau, og selskabets hensættelser kan herefter findes som  summen af 

kundernes hensættelser. En række faktorer kan have indflydelse på de forskellige 

hensættelsers størrelse. I opgørelsen af hver hensættelse skal der tilbagediskonteres med 

markedsrenten, og den har dermed central indflydelse på hensættelsernes størrelse. 

Kundernes rentegrundlag, og den historiske kontorente har ligeledes stor betydning for 

hensættelserne størrelse. Der vil desuden være stor forskel på, hvordan hensættelserne ser ud 

på en aldrende bestand og en yngre bestand. 

For at identificere renteeksponeringen på et pensionsselskabs hensættelser skal 

hensættelserne opgøres i en række scenarier, hvor markedsrenten stødes, og der skal desuden 

tages højde for, at markedsrenten udgøres af en syntetisk rentekurve, hvor de første 20 år kan 

parallelforskydes, og de resterende punkter skal ekstrapoleres mod en fast rente på 4,2 

procent. 

Rentegrundlagets indflydelse på hensættelsernes rentefølsomhed beror primært på to 

elementer: Bestandens alder, og størrelsen af renten i grundlaget. En aldrende bestand, som 

den der anvendes i undersøgelserne af 4,5 procentgrundlaget, har fremtidige cash flows med 

en kortere løbetid, hvilket gør de individuelle hensættelser mindre rentefølsomme. Samtidig 
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bliver en aldrende bestand i højere grad påvirket af den historiske kontorente, hvilket kommer 

til udtryk ved, at der er stor forskel på, ved hvilket renteinterval der opstår BFY på kunderne i 

bestanden.  En høj grundlagsrente bevirker, at der generelt skal en højere markedsrente til før, 

der opstår bonuspotentialer, og således vil hensættelsernes rentefølsomhed primært være 

baseret på GY. På de lavere rentegrundlag har bonuspotentialerne større indflydelse på 

hensættelsernes rentefølsomhed, og BFY opstår i højere grad ved samme renteniveau på alle 

kunder i bestanden. Når der er BFY på alle kunderne i en bestand, vil LFH ikke være 

rentefølsomt over for rentestigninger. Dette bevirker, at LFH på et lavt rentegrundlag såsom 

1,5 procents grundlaget først er rentefølsomme ved meget store rentefald. På 2,5 procents 

grundlaget er LFH ikke rentefølsomt over for stigninger, men ved rentefald forsvinder 

bonuspotentialerne, og LFH bliver dermed igen rentefølsomt. 

Hensættelserne har hver især en karakteristisk rentefølsomhed, der gør sig gældende 

uafhængigt af rentegrundlaget. Bestandens GY vil altid falde vil rentestigninger og stige ved 

rentefald i en konveks bue. Hvor rentefølsom GY er, er dog afhængig af rentegrundlaget. Især 

hvis bestanden har cash flows med lang løbetid, kan GY være meget rentefølsomt. 

Bonuspotentialerne på én kunde vil altid stige ved rentestigninger i en konkav bue, og da disse 

aldrig kan blive negative, vil bonuspotentialerne have begrænset rentefølsomhed over for 

rentefald. BFP vil dog aldrig forekomme på en police, hvor der ikke er fremtidige indbetalinger. 

Bonuspotentialerne vil opstå ved forskellige renteniveauer på policerne i en bestand. Dette 

bevirker, at bestandens samlede BFY og BFP hver især vil have konveks tilvækst, indtil 

bonuspotentialet er opstået på alle policer i bestanden. Herefter vil tilvæksten være konkav. I 

renteintervallet, hvor der kun er bonuspotentiale på en del af bestanden, kan det være meget 

vanskeligt af identificere en samlet varighed og konveksitet på bonuspotentialet. Da BFY er 

delvist afhængig af historisk tilskrevne kontorenter, kan der være endog meget stor forskel på 

ved hvilket renteniveau, der opstår BFY på policerne i bestanden. 

Afdækningsmæssigt er det typisk ikke muligt at opnå en god afdækning ud fra den totale 

varighed og konveksitet på LFH, medmindre der er bonuspotentiale på alle policer i det 

renteinterval, der skal afdækkes. Udfordringen opstår, fordi bonuspotentialerne ikke kan blive 

negative, og fordi varigheden og konveksiteten på bonuspotentialerne er meget afhængige af, 

om der er bonuspotentiale på hele bestanden eller kun en andel af denne. Disse forhold gør sig 

ligeledes gældende, hvis BFY delvist, eller slet ikke, skal omfattes af afdækningen. Individuelt 

kan hensættelserne typisk afdækkes ud fra deres individuelle varighed og konveksitet. Såfremt 
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der er stor forskel på ved hvilket renteniveau, bonuspotentialerne opstår på kunderne i 

bestanden, kan der tages højde for dette ved at afdække bonuspotentialet med flere 

rentederivater. 

17. Perspektivering 

Undersøgelserne i denne afhandling illustrer de informationer og metoder, der er nødvendige 

for at kunne identificere et pensionsselskabs renteeksponering over for parallelskift i 

rentestrukturen. På baggrund af afhandlingens begrænsede omfang tilsiger tilgangen i 

afhandlingen, at kun en del af den faktiske renteeksponering identificeres. En af 

udfordringerne ved denne tilgang til renteeksponeringen er, at renteændringer i praksis 

sjældent vil opstå i form af parallelskift i rentestrukturen, og således vil der i praksis 

forekomme større afvigelser end forventet, når renteniveauet ændrer sig. For at øge 

undersøgelsernes praktiske anvendelse, bør disse suppleres af en undersøgelse af, hvordan et 

pensionsselskab er eksponeret over for andre skift i rentestrukturen. Dette vil kræve en større 

undersøgelse, der baserer sig på delta vektorer og key rates, frem for varighed og konveksitet, 

hvilket kan supplere undersøgelserne i denne afhandling, og afføde et mere nuanceret billede 

af renteeksponeringen. 

En anden relevant mulighed for at bygge videre på resultaterne i denne afhandling er, at 

modellere hyppigheden og størrelsen af de renteændringer, der kan forekomme i 

rentestrukturen. Ved at supplere eksponeringen i forskellige rentescenarier med 

sandsynligheden for renteskift, kan der dannes et mere klart billede af, hvilken risiko der er 

forbundet med ikke at afdække renteeksponeringen. 

 

 

 

 

 

 

 



Side 84 af 91 
 

18. Litteraturliste 

 

Faglitteratur 

Obligations investering – Teoretiske overvejelser og praktisk anvendelse, 7. udgave, af Michael 

Christensen 

Investments and Portfolio Management, 9. Udgave, af Zvi Bodie, Alex Kane og Alan J. Marcus 

Rentesregning, 5. udgave, af Bjarne Astrup Jensen 

Options, Futures And Other Derivatives, 8. Udgave, af John C. Hull 

Artikler og publikationer 

Aktuarforeningen - 2008 Det fordelingsmæssige kontributionsprincip: 

http://www.aktuarforeningen.dk/LinkClick.aspx?link=Publikationer%2fDet_fordelingsm%c3%a

6ssige_kontributionsprincip.pdf&tabid=83&mid=444 

Anh Lee - Advanced Fixed Income – Lecture: 

http://www.unc.edu/~eghysels/lectures/AdvInc/CallableBonds3.pdf 

Basic Life Insurance Mathematics: 

http://www.math.ku.dk/~mogens/lifebook.pdf 

Danmarks Statistik – Aktieafkastbeskatning og placeringsregler for pensionsselskaber: 

http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CE

QQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dst.dk%2Fext%2Fadam%2Fjan28n03&ei=V4aPUbSVCYOp4

gSsoIG4Dg&usg=AFQjCNF3DrDbBKB_Ox683dn204pH9uMoNA&sig2=UE0G2aPqUVUk4xhdLDPz

wA&bvm=bv.46340616,d.bGE 

 Finanstilsynet - Teknisk beskrivelse af ny diskonteringskurve: 

http://www.ftnet.dk/graphics/Finanstilsynet/Mediafiles/newdoc/diskonteringsrente/Teknisk_

beskrivelse_af_ny_diskonteringsrentekurve.pdf 

http://www.aktuarforeningen.dk/LinkClick.aspx?link=Publikationer%2fDet_fordelingsm%c3%a6ssige_kontributionsprincip.pdf&tabid=83&mid=444
http://www.aktuarforeningen.dk/LinkClick.aspx?link=Publikationer%2fDet_fordelingsm%c3%a6ssige_kontributionsprincip.pdf&tabid=83&mid=444
http://www.unc.edu/~eghysels/lectures/AdvInc/CallableBonds3.pdf
http://www.math.ku.dk/~mogens/lifebook.pdf
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CEQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dst.dk%2Fext%2Fadam%2Fjan28n03&ei=V4aPUbSVCYOp4gSsoIG4Dg&usg=AFQjCNF3DrDbBKB_Ox683dn204pH9uMoNA&sig2=UE0G2aPqUVUk4xhdLDPzwA&bvm=bv.46340616,d.bGE
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CEQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dst.dk%2Fext%2Fadam%2Fjan28n03&ei=V4aPUbSVCYOp4gSsoIG4Dg&usg=AFQjCNF3DrDbBKB_Ox683dn204pH9uMoNA&sig2=UE0G2aPqUVUk4xhdLDPzwA&bvm=bv.46340616,d.bGE
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CEQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dst.dk%2Fext%2Fadam%2Fjan28n03&ei=V4aPUbSVCYOp4gSsoIG4Dg&usg=AFQjCNF3DrDbBKB_Ox683dn204pH9uMoNA&sig2=UE0G2aPqUVUk4xhdLDPzwA&bvm=bv.46340616,d.bGE
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CEQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dst.dk%2Fext%2Fadam%2Fjan28n03&ei=V4aPUbSVCYOp4gSsoIG4Dg&usg=AFQjCNF3DrDbBKB_Ox683dn204pH9uMoNA&sig2=UE0G2aPqUVUk4xhdLDPzwA&bvm=bv.46340616,d.bGE
http://www.ftnet.dk/graphics/Finanstilsynet/Mediafiles/newdoc/diskonteringsrente/Teknisk_beskrivelse_af_ny_diskonteringsrentekurve.pdf
http://www.ftnet.dk/graphics/Finanstilsynet/Mediafiles/newdoc/diskonteringsrente/Teknisk_beskrivelse_af_ny_diskonteringsrentekurve.pdf


Side 85 af 91 
 

Finanstilsynet - Diskonteringssatser ved måling af forsikringsforpligtelser: 

http://www.finanstilsynet.dk/da/Tal-og-fakta/Oplysninger-for-virksomheder/Oplysningstal-

om-forsikring-og-pension/Diskonteringssatser.aspx 

Finanstilsynet - Smith-Wilson metoden: 

http://www.finanstilsynet.no/Global/Forsikring%20og%20pensjon/Skadeforsikring/Tilsyn%20o

g%20overv%C3%A5king/Rapportering/A_Technical_Note_on_the_Smith-

Wilson_Method_100701.pdf 

Finanstilsynet - Markedsudvikling 2011 (Livsforsikringsselskaber og tværgående 

pensionskasser): 

http://www.finanstilsynet.dk/da/Tal-og-fakta/Statistik-noegletal-analyser/Analyser/MU-

2011/~/media/Tal-og-fakta/2012/Statistik/MU/MU_LP_2011.ashx 

Finanstilsynet - Eksempler på opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi: 

http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2

&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.finanstilsynet.dk%2Fupload%2FFinanstilsynet%2

FMediafiles%2Fnewdoc%2Fpressemeddelelser%2F4%2Flivsforsikringshensaettelser_eksempler

_8-10-

2002.doc&ei=BU1kUdoy5aTgBLPxgLgP&usg=AFQjCNF_V6AjEuqsSTKM8PPyE96BO6hIJQ&sig2=

8NkjIDtYQGIN70HJUjX2fw 

Finanstilsynet - Vejledning om bekendtgørelse om kontributionsprincippet: 

http://www.finanstilsynet.dk/da/regler-og-

praksis/lovsamling/lawsearch.aspx?itemid=8a2f89ac-b569-4bbc-8931-07f706cbfcf4 

Finanstilsynet - Kursværn – Danica Pension: 

http://www.finanstilsynet.dk/Tal-og-fakta/Virksomheder-under-tilsyn/Register-for-teknisk-

grundlag/Arkiv-TG/~/media/Tal-og-fakta/2010/TG_LIV/Danica%20Pension_350491.ashx 

Effektiv afdækning af pensionsgarantier, af Henrik Baun og Kåre Krantz Simmonsen 

LD – kort om LD: 

http://www.finanstilsynet.dk/da/Tal-og-fakta/Oplysninger-for-virksomheder/Oplysningstal-om-forsikring-og-pension/Diskonteringssatser.aspx
http://www.finanstilsynet.dk/da/Tal-og-fakta/Oplysninger-for-virksomheder/Oplysningstal-om-forsikring-og-pension/Diskonteringssatser.aspx
http://www.finanstilsynet.no/Global/Forsikring%20og%20pensjon/Skadeforsikring/Tilsyn%20og%20overv%C3%A5king/Rapportering/A_Technical_Note_on_the_Smith-Wilson_Method_100701.pdf
http://www.finanstilsynet.no/Global/Forsikring%20og%20pensjon/Skadeforsikring/Tilsyn%20og%20overv%C3%A5king/Rapportering/A_Technical_Note_on_the_Smith-Wilson_Method_100701.pdf
http://www.finanstilsynet.no/Global/Forsikring%20og%20pensjon/Skadeforsikring/Tilsyn%20og%20overv%C3%A5king/Rapportering/A_Technical_Note_on_the_Smith-Wilson_Method_100701.pdf
http://www.finanstilsynet.dk/da/Tal-og-fakta/Statistik-noegletal-analyser/Analyser/MU-2011/~/media/Tal-og-fakta/2012/Statistik/MU/MU_LP_2011.ashx
http://www.finanstilsynet.dk/da/Tal-og-fakta/Statistik-noegletal-analyser/Analyser/MU-2011/~/media/Tal-og-fakta/2012/Statistik/MU/MU_LP_2011.ashx
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.finanstilsynet.dk%2Fupload%2FFinanstilsynet%2FMediafiles%2Fnewdoc%2Fpressemeddelelser%2F4%2Flivsforsikringshensaettelser_eksempler_8-10-2002.doc&ei=BU1kUdoy5aTgBLPxgLgP&usg=AFQjCNF_V6AjEuqsSTKM8PPyE96BO6hIJQ&sig2=8NkjIDtYQGIN70HJUjX2fw
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.finanstilsynet.dk%2Fupload%2FFinanstilsynet%2FMediafiles%2Fnewdoc%2Fpressemeddelelser%2F4%2Flivsforsikringshensaettelser_eksempler_8-10-2002.doc&ei=BU1kUdoy5aTgBLPxgLgP&usg=AFQjCNF_V6AjEuqsSTKM8PPyE96BO6hIJQ&sig2=8NkjIDtYQGIN70HJUjX2fw
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.finanstilsynet.dk%2Fupload%2FFinanstilsynet%2FMediafiles%2Fnewdoc%2Fpressemeddelelser%2F4%2Flivsforsikringshensaettelser_eksempler_8-10-2002.doc&ei=BU1kUdoy5aTgBLPxgLgP&usg=AFQjCNF_V6AjEuqsSTKM8PPyE96BO6hIJQ&sig2=8NkjIDtYQGIN70HJUjX2fw
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.finanstilsynet.dk%2Fupload%2FFinanstilsynet%2FMediafiles%2Fnewdoc%2Fpressemeddelelser%2F4%2Flivsforsikringshensaettelser_eksempler_8-10-2002.doc&ei=BU1kUdoy5aTgBLPxgLgP&usg=AFQjCNF_V6AjEuqsSTKM8PPyE96BO6hIJQ&sig2=8NkjIDtYQGIN70HJUjX2fw
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.finanstilsynet.dk%2Fupload%2FFinanstilsynet%2FMediafiles%2Fnewdoc%2Fpressemeddelelser%2F4%2Flivsforsikringshensaettelser_eksempler_8-10-2002.doc&ei=BU1kUdoy5aTgBLPxgLgP&usg=AFQjCNF_V6AjEuqsSTKM8PPyE96BO6hIJQ&sig2=8NkjIDtYQGIN70HJUjX2fw
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.finanstilsynet.dk%2Fupload%2FFinanstilsynet%2FMediafiles%2Fnewdoc%2Fpressemeddelelser%2F4%2Flivsforsikringshensaettelser_eksempler_8-10-2002.doc&ei=BU1kUdoy5aTgBLPxgLgP&usg=AFQjCNF_V6AjEuqsSTKM8PPyE96BO6hIJQ&sig2=8NkjIDtYQGIN70HJUjX2fw
http://www.finanstilsynet.dk/da/regler-og-praksis/lovsamling/lawsearch.aspx?itemid=8a2f89ac-b569-4bbc-8931-07f706cbfcf4
http://www.finanstilsynet.dk/da/regler-og-praksis/lovsamling/lawsearch.aspx?itemid=8a2f89ac-b569-4bbc-8931-07f706cbfcf4
http://www.finanstilsynet.dk/Tal-og-fakta/Virksomheder-under-tilsyn/Register-for-teknisk-grundlag/Arkiv-TG/~/media/Tal-og-fakta/2010/TG_LIV/Danica%20Pension_350491.ashx
http://www.finanstilsynet.dk/Tal-og-fakta/Virksomheder-under-tilsyn/Register-for-teknisk-grundlag/Arkiv-TG/~/media/Tal-og-fakta/2010/TG_LIV/Danica%20Pension_350491.ashx


Side 86 af 91 
 

https://www.ld.dk/Om%20LD/Kort%20om%20LD.aspx 

KPMG - Tjekliste for årsrapport for forsikringsselskaber: 

http://www.kpmg.com/DK/da/nyheder-og-indsigt/nyhedsbreve-og-

publikationer/publikationer/brancher/financial-services/Documents/tjekliste-til-

aarsrapporten-2012-forsikring.pdf 

Nationalbanken - Konverterbare realkreditobligationer: 

http://www.nationalbanken.dk/DNDK/Publikationer.nsf/1d4e7fa19f689c96c12570d6004dfd5

9/a5b842c57741e24dc1256e140047aa04/$FILE/kap16.html 

Retsinfo - Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående 

pensionskasser: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145331 

Økonomi- og Erhvervsministeriet - 2003, Større valgfrihed i pensionsopsparingen: 

http://www.evm.dk/resources/oem/static/publikationer/html/pensopspar/index.htm 

 

Hjemmesider 

www.finanstilsynet.dk 

www.nationalbanken.dk 

www.wikipedia.org – Bond finance: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bond_(finance) 

 

 

 

 

https://www.ld.dk/Om%20LD/Kort%20om%20LD.aspx
http://www.kpmg.com/DK/da/nyheder-og-indsigt/nyhedsbreve-og-publikationer/publikationer/brancher/financial-services/Documents/tjekliste-til-aarsrapporten-2012-forsikring.pdf
http://www.kpmg.com/DK/da/nyheder-og-indsigt/nyhedsbreve-og-publikationer/publikationer/brancher/financial-services/Documents/tjekliste-til-aarsrapporten-2012-forsikring.pdf
http://www.kpmg.com/DK/da/nyheder-og-indsigt/nyhedsbreve-og-publikationer/publikationer/brancher/financial-services/Documents/tjekliste-til-aarsrapporten-2012-forsikring.pdf
http://www.nationalbanken.dk/DNDK/Publikationer.nsf/1d4e7fa19f689c96c12570d6004dfd59/a5b842c57741e24dc1256e140047aa04/$FILE/kap16.html
http://www.nationalbanken.dk/DNDK/Publikationer.nsf/1d4e7fa19f689c96c12570d6004dfd59/a5b842c57741e24dc1256e140047aa04/$FILE/kap16.html
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145331
http://www.evm.dk/resources/oem/static/publikationer/html/pensopspar/index.htm
http://www.finanstilsynet.dk/
http://www.nationalbanken.dk/
http://en.wikipedia.org/wiki/Bond_(finance)


Side 87 af 91 
 

19. Bilag 

 

Bilag 1 

Prisfastsættelse af konverterbare obligationer 

Standard obligationer er relativt simple at værdiansætte, da det blot er et spørgsmål om at 

tilbagediskontere alle cashflows med den relevante nulkuponrentestruktur. Det er dog mere 

kompliceret at prisfastsætte konverterbare obligationer, da en del af prisen er baseret på 

låntagers option på at tilbagekøbe obligationen til kurs 100. Formelt kan værdien af den 

konverterbare obligation udtrykkes som værdien af en inkonverterbar obligation minus 

værdien af optionen105: 

 

Værdien af optionen er dog ikke enkel at beregne, idet Black-Scholes106 modellen dels ikke kan 

anvendes, da optionen kan betragtes som en bermuda call option. Binomialmodellen107 er et 

oplagt alternativ til Black-Scholes, men binomialmodellen bliver meget kompliceret, når der 

regnes på obligationer med lange løbetider. Samtidig er Binomialmodellen baseret på, at alle 

investorer er rationelle og konverterer lige så snart, det er den finansielt mest rentable 

beslutning. Dette afspejler dog ikke den adfærd, der kan observeres i markedet108. 

Binomialmodellen skal derfor kombineres med en meget kompliceret model, der skal forudse 

andelen af låntagere, der konverterer i Binomialmodellens forskellige knuder. Der findes ikke 

en generelt adopteret standardmodel til at forudse konverteringsraten på obligationer, og 

modellerne varierer derfor fra udbyder til udbyder. 

Risikomål på konverterbare obligationer  

Som nævnt kan konverterbare obligationer ikke prisfastsættes ud fra en simpel ligning, og det 

samme gør sig i en vis grad gældende for obligationernes risikomål, da disse er implicit 

                                                           
105

 Obligations investering s. 211 
106

 Investment and Portfolio Management s. 633 
107

 Investment and Portfolio Management s. 627 
108

 Nationalbanken (Konverterbare realkreditobligationer) - Empiri om ekstraordinære indfrielser 
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afhængige af modellen, der bruges til prisfastsættelsen af obligationen. Varigheden kan 

bestemmes ved brug af følgende formel109: 

 

Som man kan se på formlen, er varigheden afhængig af optionens deltaværdi110, som er et 

udtryk for følsomheden i optionens præmie ved ændringer i kursen på obligationen. Delta for 

en call option ligger i intervallet [0;1], hvor denne går mod en jo mere optionen er in-the-

money. Effekten af dette illustreres i ovenstående formel ved at lave renter nærmer delta sig 

1, og dermed går varigheden på obligationen mod 0. Omvendt vil høje renter få varigheden på 

den konverterbare obligation til at nærme sig varigheden på den inkonveterbare obligation. 

Samme udfordring gør sig gældende ved beregning af konverterbare obligationers konveksitet. 

Her bruges følgende formel111: 

 

I denne formel tages endnu et af optionens nøgletal i brug. Optionens gamma112 kan betragtes 

som følsomheden på optionens delta. Gamma angiver dermed ændringen i optionens delta, 

når obligationens kurs ændres med 1 kurspoint. Gamma vil altid være positiv, og antager den 

højeste værdi, når optionen er at-the-money. For at simplificere forklaringen af formlen 

henvises der til den blå del, som er afhængig af delta, og den røde del, der er afhængig af 

gamma. Effekten af at medtage gamma ved meget høje renteniveauer bliver, at den røde del, 

der er afhængig af gamma vil gå mod nul, mens den blå del, der er afhængig af delta, går mod 

den inkonverterbare obligations konveksitet. Når renten falder, vil det blå led falde i værdi, 

mens det røde stiger i værdi, indtil optionen er at-the-money, hvorefter det også falder i værdi, 

dog forsat langsommere end det blå led. Resultatet bliver, at konveksiteten på en 

konverterbar obligation i normale renteniveauer typisk er negativ. Denne ubehagelige 

egenskab betyder, at obligationen giver et større kurstab ved en rentestigning, end 

kursgevinsten ved et tilsvarende rentefald. #FWP 

                                                           
109

 Obligations investering s. 223 
110

 Obligations investering s. 183 
111

 Obligations investering s. 225 
112

 Obligations investering s. 185 
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Bilag 2 

For at illustrere at hakket i afvigelserne opstår på grund af finanstilsynets 

rentediskonteringskurve, er hensættelserne på 2,5 % grundlaget beregnet på ny for hver 

kunde i samtlige 21 rentescenarier, men med den forskel at der her ikke tages hensyn til 

ekstrapolationen i rentediskonteringskurven. Således gennemtvinges fulde rentestød på hele 

diskonteringskurven. Hensættelserne og varigheder/konveksiteter kan ses i tabellen og figuren 

nedenfor: 

   D   D'   C   C'   PV  

 BFP+GY                   21,82                26,00              545,18              884,62        55.591,55  

 LFH                    -0,00                   8,17                   0,00              855,56        70.067,05  

 

 

Herefter laves endnu en dekomponering af varighed og konveksitet på LFH, således at 

afvigelserne kan findes på hensættelserne beregnet på markedsrentekurven uden 

ekstrapolationselementet. Resultatet bliver at udviklingen i afvigelserne nu er fuldstændig 

glatte. Dekomponerede afvigelser og risikomål kan ses i tabellen og figuren nedenfor. 

   D   C  PV andel  Bidrag til D   Bidrag til C  

 GY                   29,91              799,14  75,22%               22,50              601,11  

 BFP               -125,79         -4.089,87  4,12%                -5,18            -168,56  

 BFY                  -83,80         -2.093,69  20,66%              -17,31            -432,55  

 Total (LFH)      100,00%                -0,00                   0,00  

 



Side 90 af 91 
 

 

 

Bilag 3 

Vejledning til Excel bilag - Regnskabstal på en kunde.xlsx  

Excel arket kan beregne hensættelserne på en kunde fra kunden er 55 til 75 år gammel. Så vidt 

muligt er Excel arket selvforklarende, og der er mulighed for, at justere på input for, at se 

hvorledes hensættelserne agerer. Cellerne er farvekodet efter følgende systematik 

Input <- Celler der kan ændres på 

Beregning <- Beregninger 

Output <- Resultater 

 

Vejledning til Excel bilag - Mini pension.xlsx 

Excel arket kan beregne hensættelserne på op til 70 kunder med forskellige aldre, ved op til 21 

forskellige parallelforskudte renteniveauer. På ”Settings” fanen findes resultaterne på 

beregningerne af hensættelserne, og her kan desuden ændres på en række forudsætninger for 

beregningerne i Excel arket. For at genskabe resultaterne i denne afhandling er der behov for 

at ændre på fire forudsætninger. 



Side 91 af 91 
 

Variabel 4,5 procents grundlaget 2,5 procents grundlaget 1,5 procents grundlaget 

Grundlag Kurve 4,5 Kurve 2,5 Kurve 1,5 

start alder 55 50 35 

Aldersstigning 0,2 0,1 0,25 

stop alder 70 60 51 

 

I det lilla område på ”Settings” fanen findes data der skal kopieres over i Excel bilag 

Varigheder, konveksiteter og afvigelser.xlsx, for at nå frem til beregninger af varighed 

konveksitet og afvigelser. 

Vejledning til Excel bilag - Varigheder, konveksiteter og afvigelser.xlsx  

Excel arket kan beregne varighed og konveksitet på hensættelserne, samt finde afvigelserne på 

hensættelsernes faktiske udvikling og udviklingen der beregnes ud fra varigheder og 

konveksiteter. For at lave beregninger på en bestand, skal det Lilla område overskrives med 

data fra det lilla område i Excel bilaget Mini Pension.xlsx. 

 

 

 

 


