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Executive Summary 

In this paper I estimate whether a sample of stocks at NASDAQ OMX Copenhagen is 

related to the probability of informed trading (PIN) for the period 6th of October – 30th of 

December 2009. Furthermore we highlight The Markets in Financial Instruments Directive 

(MiFID) to infer details which could give rise to adverse selection problems. That is Best 

Execution and investor protection.  

 

I use a sequential trade model developed by Easley and O’Hara to estimate PIN. The 

overall finding is a risk of close to 17% of facing someone better informed. Although you 

should be cautious when comparing PIN estimates across exchanges due to different 

market design, classifying of trades etc. the result is thought to be at the same level as 

findings at the German stock market.        

 

Further I calculate the realized spread (LEE, 1992) by using trade data and decompose it in 

to three levels to indicate if the spread is subject to adverse selection. The three levels are 

< DKK 15.000, ≥ DKK 15.000 < DKK 50.000, ≥ DKK 50.000 and the results are striking. 

Theory advocate the possibility of systematic behavior in spreads as U-shaped. My data 

support this finding. During the trading day, the effective spread deviates with up to 50%, 

which indicate that an investor should be aware of his market entry or selective with 

regards to which type of order he chooses. The same behavior is observed for volume. 
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1 Indledning 

Vigtigheden i at forstå markedets mikrostrukturer og deres effekt på prisdannelse bunder i 

tillid. Tillid til at balancegangen mellem udbud og efterspørgsel, der naturligt forekommer 

mellem handlende, afspejler den sande værdi på det underliggende aktiv. De handlende 

bliver påvirket af eksogene faktorer der, alt efter hvordan den enkelte handlende tolker 

det, giver en indikation af, hvilke priser og mængder han gerne vil handle til.  Paradokset 

er at, ifølge teorien vil større gennemsigtighed på den ene side højne standarden af  

prisdannelsesprocessen. På den anden side skal de foreholde sig til risikoen for adverse 

selektion. Fondsbørsens regelsæt er derfor af afgørende betydning for, at alle handlende 

har samme muligheder for at tilegne sig den samme viden og dermed sikre en fair 

prisdannelse. 

Handel med aktier på baggrund af information som ikke er den brede offentlighed 

tilgængelig er ulovligt. Det kan dog næppe undre nogen, at der fra tid til anden, er en svag 

sjæl der lader sig friste og handler en aktie; enten i form af manipulation af kurser eller 

med kendskab til endnu ikke offentliggjort viden. Det antages, at det i de fleste tilfælde 

bliver opdaget. Dels er straffen for økonomisk-kriminalitet høj og dels er fondsbørsens 

overvågning særdeles avanceret for netop at minimere snyd og at sikre omverdenens tillid 

til systemet.   

På EU-plan så vi senest, den 1. november 2007, en tilblivelse af et europæisk samarbejde, 

der skal sikre gennemsigtighed, investorbeskyttelse og frem for alt harmonisere regler på 

tværs af landegrænser. I folkemunde kaldet MiFID – Markets in Financial Instruments 

Directive. Det skulle ligeledes gøre op med de monopollignende forhold, der var 

kendetegnet for branchen. Dette medvirkede til en del kritik, da det fra de etablerede 

virksomheder, der forestod denne børshandel, lød, at MiFID ville frembringe mere 

børssvindel en hidtil1.  

Udover de, på politisk niveau, overordnede rammer for etablering af handelspladser, er 

der på de noterede virksomheders børser yderligere instrukser - nogle mere nuancerede 

end andre -, som skal overholdes, før end en virksomhed kan lade sig optage. Formålet er 

frem for alt, at sikre et effektivt kapitalmarked, hvor kursen afspejler den af børsmarkedet 

fastsatte fundamentale værdi af et selskab og at kunden handler efter klausulen, best 

                                                        
1
 http://www.business.dk/boersnyt/risiko-mere-svindel-med-nye-boersregler  
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execution. Der blev ligeledes fremsat regler for rådgivernes rolle, der indebærer forskellige 

regler alt efter hvilken service han udfører.  
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2 Motivation 

Ideen til emnet om denne afhandling udsprang af en hændelse, hvor jeg fik overtalt min 

far til at købe nogle aktier i to selskaber noteret på NASDAQ OMX C20. Han ringede til sin 

bankrådgiver med ordren. Efterfølgende kontaktede jeg ham igen og spurgte, til hvilke 

kurser han blev afregnet? Hvortil han svarede, at det vidste han ikke. Hændelsen vidner 

blandt andet om uvidenhed om prisdannelse på aktiemarkedet og tiltro til bankrådgiveren, 

samt manglende kendskab til ordretyper. 

 

Jeg tror, at ovenstående sker for mange mennesker. Mange har nærmest ubegrænset 

tiltro til deres bankrådgiver, specielt når de begiver sig ind på uvant territorium, som jeg 

antager at køb og salg af aktier er for størstedelen af Danmarks befolkning. Ligeså tror jeg 

at bankrådgiverne, i de fleste tilfælde, er næsten lige så uforstående over for 

aktiemarkedet. Dette giver børsmæglerne frit spillerum.  

 

Derfor mener jeg, at omfanget af vildledning af kunder er større end det umiddelbart 

bliver fremstillet i medierne. Med andre ord er vi kun vidner til toppen af isbjerget.  
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3 Problemstilling 

Et tænkt eksempel kan være som følgende: En kunde henvender sig til sin bankrådgiver og 

vil gerne købe et værdipapir. Rådgiver henvender sig til sin mægler og placer kundens 

ordre. Mægler, der i denne situation fungerer som Market Maker kan nu vælge at 

eksekvere ordren som følger:  

 

1. købe værdipapiret på børsen og sælge videre til kunden til en højere kurs (non-

event).  

2. Mægler ved, at der senere på dagen kommer et vigtigt nøgletal, der kan have 

indflydelse på prisdannelse i markedet. Forventes et tal der har positiv indflydelse 

på priserne, kan mægler købe papiret i markedet, afvente event, og sælge videre 

til kunden (positiv event). Det modsatte gør sig gældende ved forventet negativ 

event. Altså, der afregnes kurs til kunden, afventes negativ event, hvorefter der 

købes tilbage i markedet til lavere kurs (negativ event).  

 

Ovenstående hændelse er nært beslægtet med begrebet front running. Hvilket betyder, at 

banken udnytter den på forhånd kendte ordre til at lave en kortsigtet profit. 

 

Det kan illustreres som følgende:   

 

 

Her definerer MiFID de investorbeskyttelsesregler bankerne skal efterleve. Reglerne om 

investorbeskyttelse skelner mellem generel information og personlig anbefaling. Der er 

asymmetrisk information som beskrevet i ovenstående eksempel. 
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Problemstillingen mellem kunde og bankrådgiver er tidligere beskrevet af Grosen og 

Tanggaard (2009), som blandt andet benytter følgende analogi: ”at bankrådgiveren godt 

nok er deres finansielle familielæge, men banken har eget apotek, hvis medicin den enkelte 

rådgiver mere eller mindre er forpligtet til at sælge uanset effekten”, med efterfølgende 

bemærkning: ”Og når bankchefer er villige til at distribuere tvivlsom medicin, vil de ansatte 

også være mere tilbøjelige til at udvise uetisk adfærd i rådgivningen af deres kunder”2. 

 

En anden problemstilling, hvor problematikken om asymmetrisk information også hersker, 

er ved långivning. Vi har været vidner til det ved den seneste finanskrise, hvor der i 

særdeleshed blev sat fokus på gode og dårlige lån. 

 

Omtalte problemstillinger giver anledning til at præsentere problemformuleringen og det 

som denne afhandling vil koncentrere sig om.  

 

  

                                                        
2
 GROSEN, A. og TANGGAARD, C. Finansiel rådgivning – behov for enkel og effektiv finansaftalelov. 

Finans/Invest, 5/09. side 1., line 4.-6. 
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4 Problemformulering 

Denne afhandling vil forsøge at afdække, om man som privat investor bør være 

opmærksom på forskelle i investorers informationsniveau, hvis der investeres i mindre 

likvide aktiver. MiFID direktivet og Københavns fondsbørs insiderregler har som 

overordnet formål at sikre en høj investorbeskyttelse samt skabe et velfungerende, 

gennemsigtigt og konkurrencedygtigt værdipapirmarked. Derfor behøver man som 

investor ikke umiddelbart tage stilling til disse risici. Men forholder det sig nu også sådan i 

praksis?   

 

På baggrund af ovenstående findes det interessant at undersøge følgende spørgsmål: 

 

- Hvorledes skal private investorer på det danske marked forholde sig til forskelle i 

investorers informationsniveau?    

- Hvordan kan asymmetrisk information måles?  

- Hvordan sikrer MiFID tilstrækkelig beskyttelse for den private investor? 

 

Ovenstående findes relevant at undersøge af fire grunde: 

 

1. Eksisterende empiriske undersøgelser er primært koncentreret omkring NYSE. 

2. Undersøgelser omhandlende systematisk adfærd burde være i 

markedsdeltagernes interesse, såvel som myndighedernes og handelsplads-

udbydernes. 

3. Undersøgelser af mikro-strukturen på Københavns Fondsbørs er forældet grundet 

et skifte til fuldt automatiserede handelssystemer.                                                         

4. Der er ikke tidligere lavet empiriske undersøgelser af sandsynligheden for 

insiderhandel på Københavns Fondsbørs.                                                    

 

Hypoteser 

Hypoteserne vil blive redegjort for i takt med at de teoretiske forudsætninger bliver 

gennemgået. Hypoteserne bliver opstillet som en slags guide igennem den empiriske 

analyse.   
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5 Metode og analysedesign 

Analysen består af en teoretisk del og en empirisk del, hvor fortolkningen og 

sammenhængen af komponenterne insider handel og investorbeskyttelse vil fremgå. Med 

udgangspunkt i kendt teori, er formålet at skabe forbindelse mellem de teoretiske 

forudsætninger og den empiriske praktiske del af problemstillingen. Det primære fokus vil 

være på, hvordan insiderhandel kvantitativt kan måles og metoder hvorpå dette i praksis 

kan udføres. Resultatet af dette vil blive sammenholdt med de regler der er for 

investorbeskyttelse.                                                                                                                    

                                                                                                                                                                 

Det overordnede litteraturemne er Market Microstructure – et nyere område i den 

finansielle terminologi, der efterhånden har opnået stor bevågenhed, navnlig efter 

Maureen O’haras bog ”Market Microstructure Theory” (1995). Hensigten bag Market 

Microstructure er groft sagt at forklare hvordan handelsregler påvirker prisdannelse på 

finansielle markeder. Måden hvorpå dette kan overføres til og besvare 

problemformuleringen vil blive gennemgået nedenfor i afsnittene teoretisk analyse og 

empirisk analyse. 

 

5.1 Teoretisk analyse 

Afhandlingen har til hensigt at vise, om man som privat investor bør være opmærksom på 

de forskelle der er i investorers informationsniveau og om reglerne for at begrænse det 

adverse selektionsproblem er tilstrækkelige. I forlængelse af dette beskrives hvordan 

effektive markeder bør inkorporere ny information. 

 

Første del af det teoretiske afsnit vil gennemgå de teoretiske forudsætninger for effektive 

markeder og fokusere på de variable, der i forbindelse med mikrostruktur har indflydelse 

for prisdannelse og markedsdesign, når ny information tilgår. Herefter vil de 

forudsætninger, der danner grundlag for den primære dataindsamling og dennes 

mikrostruktur blive adresseret. Afhandlingen søger ikke, at finde det endelig svar på den 

korrekte mikrostruktur – den findes ikke. Men derimod at belyse de fordele og ulemper 

der kan knyttes til problematikken om asymmetrisk information. Den teoretiske analyse vil 

herefter blive delt op i to ben. Et for insiderhandel og et for investorbeskyttelse.  
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Forudsætningerne i første ben, insiderhandel, har med udgangspunkt i den historiske 

empiriske litteratur til hensig at underbygge de valgte modeller, der kan kvantificere 

sandsynligheden for insiderhandel. 

Andet ben, investorbeskyttelse, har til hensigt at gennemgå reglerne for indberetning på 

Københavns Fondsbørs og de forudsætninger i MiFID direktivet, der omhandler 

investorbeskyttelse og Best Execution.  

 

Slutteligt vil den teoretiske analyse udmunde i en delkonklusion, hvor hypoteserne vil blive 

præciseret.  

   

5.2 Empirisk analyse 

Den empiriske analyse vil primært fokusere på den kvantitative del af den teoretiske 

analyse (insiderhandel) og tager udgangspunkt i en stikprøve af de mest handlede aktier i 

en tilfældig tidsperiode.   

 

Metoden jeg vil benytte til at beregne sandsynligheden for insiderhandel tager 

udgangspunkt i en sekventiel handelsmodel udviklet af David Easley og Maureen O’hara. 

Modellen er kendt under navnet PIN (propability of informed-trade) og er i litteraturen 

den mest anvendte og anerkendte. PIN modellen tager udgangspunkt i handelsdata i en 

given aktie og derfor skal de faktiske køb og salg klassificeres. Det skal altså angives hvem 

der har initieret handlen. Den i litteraturen mest anvendte metode til dette beskrives i Lee 

og Readys artikel ”Inferring Trade Direction From Intraday Data”, 1991.  

Jeg vil ligeledes teste PIN modellens evne til at forudsige sandsynligheden for 

insiderhandel og sammenholde resultaterne med den historiske empiri af lignende tests. 

Grunden til dette er, at modellen estimerer variable der ikke direkte er mulige at 

observere. For at sikre et rimeligt grundlag for at modellen estimerer, hvad jeg gerne vil 

have den til, laver jeg en række tests baseret på bl.a. bud-udbud spændet. Bud-udbud 

spændet har historisk vist sig at følge en systematisk adfærd; denne vil jeg også efterprøve 

idet det har direkte betydning for kundens transaktionsomkostninger og adverse selektion.      
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5.2.1 Fortolkning af resultater 

Afhandlingens tredje og sidste analyse har til hensigt at sammenholde den information, 

den teoretiske analyse om investorbeskyttelse bibringer, med de kvantitative resultater fra 

den empiriske analyse. Resultatet af dette vil blive perspektiveret og fortolket i forhold til 

opgavens problemformulering. Altså om der er nogen kvantitativ grund til at den private 

investor bør være opmærksom på risici vedrørende forskelle i investorers 

informationsniveau.  

 

5.2.2 Data 

Jeg  benytter hovedsageligt primære data til analyserne. Dette vurderes som den mest 

retvisende datakilde til anvendelse af ovenstående modeller til besvarelse af 

afhandlingens problemformulering. Sekundære data anvendes til at støtte op om 

resultaterne.     

 

Primær 

Det primære data er leveret af NASDAQ OMX Copenhagen. Data består af de handler, der 

bliver initieret i en given aktie (tick-by-tick), og er ikke for menig mand mulig at komme i 

besiddelse af. Det er dog muligt, om end en bekostelig affære, ved at rette henvendelse til 

Nasdaq OMX3. Tilsammen danner dette grundlag for den empiriske analyse.  

  

Sekundær 

Som nævnt ovenfor benyttes sekundære data i mindre omfang. Datagrundlaget består af 

tidligere undersøgelser vedrørende sandsynligheden for insider handel, bud-udbuds 

spændet, investorbeskyttelse m.m. Herudover vil artikler der kan bidrage til at understøtte 

analysens validitet anvendes i det omfang det er tilstrækkeligt.  

                                                        
3
 Jvf. Nasdaq OMX hjemmeside koster det $2.000,00. Specialestuderende kan ved henvendelse fra CBS 

søge om det gratis. 
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6 Afgrænsninger og Kritik 

6.1 Metodemæssige afgrænsninger 

Metoden til beregning af PIN-modellen vurderes generelt at være teoretisk velbegrundet, 

og der bør for så vidt ikke kunne stilles tvivl om datakvaliteten og de statistiske 

beregninger. Datakilden vurderes endvidere at være pålidelig og troværdig. Men som der 

også vil blive redegjort for i kapitel 8 Adverse Selektion, må det også anerkendes, at en 

anden tidsperiode eller større omfang af aktier kan have indflydelse på det endelige 

resultat. Anvendelse af data fra det danske aktiemarked kan resultere i fejlagtige 

påstande, når vi sammenligner sandsynligheden for insiderhandel på tværs af 

aktiemarkeder. Der bør derfor tages hensyn til andre markedsstrukturer, handelssystemer, 

typer af markedsdeltagere, kurspåvirkende indberetnings pligt m.m., som i sidste ende kan 

have negativ indflydelse på den endelige konklusion.  

 

Ligeledes bør det overvejes, hvorvidt de valgte analyser og metoder er fyldestgørende i 

relation til besvarelse af problemformuleringen. På trods af at metoden tager 

udgangspunkt i tidligere undersøgelser med lignende problemstillinger bør læser forholde 

sig til det faktum, at en anden metodemæssig tilgang kunne have resulteret i anderledes 

eller endda modstridende konklusioner. Svaret kunne f.eks. findes i principal-agent- og 

behavioural finance teorien. Hovedtanken i behavioural finance litteraturen er, at vi begår 

systematiske fejl som følge af inkonsistente valg. 

 

6.2 Analysemæssige afgrænsninger 

I udgangspunktet skulle analysen have omfattet de 13 mest handlede aktier i midcap 

segmentet og som er optaget til handel på Nasdaq OMX i københavn – valgt ud fra 

metodemæssige og selektive overvejelser. Beklageligvis er alt det ønskede data ikke blevet 

leveret fra Nasdaq OMX, hvorfor den endelig analyse bliver baseret på kun de 8 aktier der 

blev leveret data på. De udgør ca. 20 pct. af den samlede handel i midcap segmentet.  Data 

består af 60 dages handelsdata (tick-by-tick) i perioden 6. oktober 2009 til 30. december 

2009. Det akkumulerede antal faktiske handler er 49.349. Tidspunktet for det udtrukne 

data er tilfældigt valgt. Det kan derfor heller ikke afvises, at en anden tidsperiode eller 

antal af aktier vil kunne have en lille betydning for den endelige fortolkning af 
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resultaterne. Slutteligt skal det bemærkes, at såfremt denne stikprøve giver anledning til, 

at kvantificere samtlige virksomheder i Midcap for asymmetrisk information 

problematikken, da kræver det en relativ stor computermæssig ydeevne grundet de store 

datamængder. Til sammenligning har der i samme tidsperiode som ovenstående været 

247.119 handler i Vestas.    

 

Alle statistiske beregninger og test er foretaget i SAS 9.2 og Microsoft Excel 2009.   

 

Ovenstående struktur kan opsummeres som følgende: 

 

Figur 1: Opgavestruktur 
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7 Teoretiske forudsætninger 

Dette kapitel har til hensigt at forklare og kontekstuere teorier om mikrostruktur og 

insiderhandel, idet omfang det findes relevant for besvarelse af afhandlingens 

problemformulering. Valg af teorier er truffet ud fra en tankegang om, at de skal bibringe 

viden om markedsdesign, markedsgennemsigtighed, markedskvalitet og insiderhandel.  

 

Market Micro-Structure er som nævnt tidligere et nyere emne inden for den finansielle 

retorik. De egentlige rammer kan tilskrives Professor Maureen O’Hara hvis bog fra 1995, 

Market Microstructure Theory, danner grundlag for emnet. Emnets problemstillinger kan 

beskrives som: ”Market microstructure is the study of the process and outcomes of 

exchanging assets under explicit trading rules” O’Hara, M, 1995.   

 

Emnet søger at fortolke konsekvenserne for prisdannelse på mikro-niveau i en dynamisk 

verden med statiske handelsregler. Dette gøres blandt andet ved at studere 

højfrekvensdata på enkelthandelsniveau (tick-by-tick).  

 

Der har været voldsomt stigende vækstrater på både omsætning og frekvens af handler 

inden for bl.a. aktiehandel de senere år. Det har den konsekvens, at det stiller store krav til 

databehandling og modellering. Og dermed også problematikken i at kvantificere og 

designe det perfekte markeds univers.   

 

Afsnittet her vil kort beskrive børsmarkedet som helhed og historien for Københavns 

fondsbørs og dernæst de overordnede handelsstrukturerer og regler, der vedrører børsen, 

og som i et vist omfang har betydning for den empiriske analyse. Her tænkes specifikt på 

handelssystemet INET Nordic, markedsdeltagerne, ordreafgivelse, bud-udbuds spændet 

osv., samt regler for indberetning af fondsbørsmeddelelser og insiderhandel. Slutteligt vil 

kapitlet gennemgå valg af hypoteser. 

7.1 Effektive markeder 

Terminologien ”effektive markeder” blev første gang formidlet i 1965 i en artikel af E. F. 

Farma, der formulerede sin hypotese som: 
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 ”In an efficient market, on the average, competition will cause the full effects of new 

information on intrinsic values to be reflected "instantaneously" in actual prices”. 

 

Den grundlæggende tanke bag formidlingen af værdipapir og effektive markeder er, at alle 

markedsdeltagere handler på lige vilkår. Det vil sige, at alle investorer har samme mængde 

information til rådighed, og at kursen på en given aktie bør være prissat i henhold til 

denne. Det er med andre ord en af grundstenene i den finansielle verden. Dette viser sig 

desværre ikke at være tilfældet i praksis, idet der er empiriske undersøgelser som viser, at 

der er forskelle i investorers informationsniveau og at dette i sær gør sig gældende for 

mindre likvide aktier (Easley, O’Hara & Hvidkjaer, 2XXX). Med det følger en ikke 

hensigtsmæssig risikofordeling, der i værste fald kan kreere ineffektive markeder (Glosten, 

1989).  

 

Endvidere følger, at hvis markedet fuldt ud reflekterer al information vil risk/reward have 

en forventet værdi lig nul. Prisen på et givent aktiv vil blandt investorerne være den 

samme og i tilfælde af ny tilgang af information vil prisen øjeblikkelig finde sin ligevægt.  

 

En af forudsætningerne er, at information er frit tilgængeligt og derfor omkostningsfrit. 

Dette var i sin tid højst urealistisk, om end mere sandsynligt i vore dage. Men 

omkostningsfrie bliver de aldrig. Elton, Gruber, brown og Goetzmann (2007)4 præciserer 

dette til: ”Prices reflect information until the marginal cost of obtaining information and 

trading no longer exceed the marginal benefit”. 

 

  

                                                        
4
 Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, 7th Edition, p. 400. 
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Hypotesen opdeles i tre forskellige grader: svag, semi-stærk og stærk. De defineres 

henholdsvis som:  

 

Grad   Definition   

  
   

  

Svag 
 

Historisk prisniveau afspejler 
nuværende prisniveau   

   
   

  

Semi-stærk Alt offentlig information 
inddiskonteret i nuværende 
prisniveau   

   
   

  

Stærk 
 

Al information - offentlig + 
insider - inddiskonteret i 
nuværende prisniveau 

  

 
  

           

        

Graden af information er interessant, idet det har indflydelse på valg af analyse. For den 

svage gælder, at teknisk analyse umuliggøres, da denne analyseform benytter historisk 

data til forudsigelse af fremtidige priser. For den semi-stærke gælder, at investor vil opleve 

et nul-sums spil. For den stærke gælder, at man ikke kan gøre brug af ekstrapolation. Dette 

sætter i allerhøjeste grad spørgsmålstegn ved brug af fundamentalanalyser i det denne gør 

brug af estimering af fremtidige afkast ved brug af historiske priser.  

 

Empirisk har hypotesen heller ikke fået meget medhold og support. Idet det argumenteres 

at psykolog og adfærd har stor indflydelse på aktiekurser idet information og 

forventninger tolkes forskelligt (Malkiel, 2003)5.   

   

7.1.1 Rationelle Investorer 

Et andet ord der knytter sig til hypotesen om effektive markeder er rationalitet. Denne 

forudsætning må der ligeledes stilles spørgsmålstegn ved. Såfremt markedet var rationelt, 

ville der ikke være systematiske forskelle mellem prisen på en aktie og dens 

tilbagediskonterede fremtidige pengestrømme. Af hændelser der ligeledes empirisk har 

påvist systematisk adfærd kan nævnes: januar-effekten, mandags-effekten, vejr-effekten – 

som blot er nogle af de irrationelle hændelser der i litteraturen er blevet påvist.   

                                                        
5
 http://www.princeton.edu/~ceps/workingpapers/91malkiel.pdf  
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Hvorfor denne adfærd er til stede kan være svær at påvise. Svaret skal måske søges i de 

individuelle forskelle og adfærd der er blandt investorer. Et andet kan måske være 

lemming-effekten.   

 

Nedenfor vil gennemgås nogle af de markedsfaktorer som indirekte kan have negativ 

indflydelse – qua begrænsninger i markedsdesign - på filosofien om et effektivt 

værdipapirsmarked. Dette drejer sig om MiFID, gennemsigtighed, likviditet og tick-

størrelse. 

 

7.2 Det ordredrevne marked 

Børsmarkederne består primært af to forskellige typer af markeder – Ordredrevet og 

quotedrevet. Derudover findes der forskellige konstruktioner der på hver sin måde 

indeholder elementer af disse. NASDAQ OMX er kendetegnet ved at være ordredrevet. 

Ligeså er London Stock Exchange og Tokyo Stock Exchange. NYSE og Paris Bourse m.fl. er 

derimod karakteriseret som hybrid-marked hvor, alt efter handelspræference, der er 

delelementer af begge markedstyper.  

Fælles for begge typer af markeder er, at man søger en koncentration af 

markedsdeltagere, der har til formål, at maksimere likviditet og transparens, samt 

minimere kursmanipulation. 

Den umiddelbare – ikke synlige - forskel mellem de to markedstyper, som tillige er af 

relevans for denne afhandling er, at det ordredrevne marked er fundet mindre 

gennemsigtigt (Heidle & Huang, 2002).   

 

7.2.1 Ordrevilkår 

I det ordredrevne marked skelnes der mellem to typer af ordrer, spot og limit. Spot er 

karakteriseret ved, at man handler til den aktuelle markedskurs, hvor limit begrænser sin 

handel til en fastlagt kurs. 

 

Ved handler til spot, altså markedskurs, er investor underlagt betingelserne for best 

exercution. Dette indebærer, at investor som minimum er garanteret en kurs inden for det 

givne bud-udbud. Bud-udbud er karakteriseret ved at være den transaktionsomkostning 

markedsdeltagerne kræver for at stille op i en given aktie (Huang & Stoll, 1997).  
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En limit-ordre er et ønske om at købe eller sælge en aktie med en restriktion på pris og 

mængde. En sådan limit-ordre kunne f.eks. være, at købe 1.000 stk. aktier til kurs 100 

kr./stk. Afhængig af markedsvilkårene vil ordren blive placeret efter prioritetsprincippet i 

ordrebogen. Denne type ordrevilkår er af Copeland og Galai (1983) sammenlignet med en 

option.  

Ved afgivelse af sin ordre kan investor endvidere knytte en af tre restriktioner til den 

ønskede mængde. Første restriktion ”Fill-or-Kill” kan kun afgives for hele handelsposter. 

Dette vil sige, at hele ordren, pris og mængde, skal opfyldes ellers bliver den annulleret. 

Anden restriktion ”Fill & Kill” kan ligeledes kun afgives for hele handelsposter. Forskellen 

ligger i det antal aktier man tildeles i det øjeblik ordren eksekveres. Det vil sige, så mange 

som muligt – resten af orden bliver annulleret. Tredje og sidste restriktion ”All-or-Nothing” 

kan afgives for ordrer der er mindre end en handelspost. Investor sikrer sig at 

vedkommendes ordre ikke bliver delt i flere mindre handler og bliver liggende på børsen 

indtil den bliver handlet eller gyldighedstiden udløber.  

 

De to typer af ordre har ligeså en modsatrettet effekt på likviditeten i aktiemarkedet 

(Amihud og Mendelson, 1991). De noterer sig, at spot-handler har en negativ effekt på 

likviditeten, hvorimod det modsatte gør sig gældende for limit-ordrer. Endvidere 

bemærker de, at limitordrer har en mere positiv effekt på informationsniveauet end ved at 

handle spot. Hvilket ligeså bemærkes af Anand, Chakravarty og Martell (2005)6. Slutteligt 

bemærker, Amihud og Mendelson: ”Immediacy is supplied to the market by limit orders 

and consumed by market orders”7.  

  

7.2.2 Ordrebogen 

Som en naturlig konsekvens af limit-ordrernes betingelser vil de, uagtet den oprindelige 

hensigt, danne grundlag for det der i praksis kaldes for ordrebogen. Ordrebogens dybde, 

eller gennemsigtighed om man vil, begrænses af den gældende børs’ regler. For NASDAQ 

OMX gælder det, at de fem bedste bud-udbud vises. Ordrebogen og de to ordretyper er 

                                                        
6
 Empirical evidence on the evolution of liquidity: Choice of market versus limit orders by informed and 

uninformed traders 
7
 Amihud og Mendelson, 1991, side 80, linie 12. 
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tidsbestemte. Det vil sige, at såfremt der bliver handlet vil det ske i en tidsprioriteret 

rækkefølge. Nogle vil måske genkende det som lagerprincippet FIFO – First in first out.  

 

Figur 2: Eksempel på ordrebog 

 

 

Figur 2 viser en typisk ordrebog kl. 13.00, i dette tilfælde inspireret af hvad man finder på 

Nordnet.dk. Et eksempel på bedste bud med tidsbestemte konsoliderede mængder 

fremgår ligeledes som IKKE er observerbar. Bud er de priser man som investor kan sælge 

til, udbud angiver priserne såfremt man vil købe. Forskellen i priserne mellem bud-udbud 

reflekterer den førnævnte transaktions-omkostning – i dette tilfælde Dkk.103,00 - 

Dkk.102,80 = Dkk.0,20. 

 

7.2.3 Handelsomkostninger 

Som privatinvestor er man underlagt to typer af omkostninger, nemlig en kurtage og en 

transaktionsomkostning. Kurtagen varierer mellem de forskellige udbydere, men består 

som regel af en minimumskurtage. Ellers stiger denne som følge ordrens beløb. 

Transaktionsomkostningen er ikke sådan at definere, idet den varierer alt efter om man 

handler spot eller limit. Derudover vil omkostningen afgøres alt efter, hvilke vilkår der 

gælder for den udbyder du benytter, hvad enten det er netbank eller internetmægler. Pr. 
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oktober 2010 er minimumskurtagen ved den billigste udbyder Dkk 19,00 eller 0,1 pct. pr. 

handel.    

 

7.2.4 Likviditet 

Hvorvidt en aktie kan defineres som værende likvid er i mikrostruktur litteraturen 

defineret af flere aspekter. Maureen O’hara skriver meget sigende, at: ”liquidity, like 

pornography, is easily recognnized but not so easily defined”.  

Betydningen af likviditet blev ligeledes bemærket af Ho og Stoll (1981). Deres analyse af 

børsmæglermarkedet konkluderede, at en Market Maker ordning tilførte mere likviditet til 

markedet, underforstået, at det gennemsnitlige bud-udbud blev mindre. Tilsvarende 

hæfter Glosten (1989) sig, i sin sammenligning af specialist med Market Maker ordningen, 

ved, at såfremt effektiviteten af specialisterne ikke er overvåget vil de mindske 

likviditeten8.  Af dette kan vi udlede, at likviditet er en af de vigtigste parametre for et 

velfungerende aktiemarked. Dels afspejler det indirekte, at der er tillid til markedet og det 

antyder direkte, at investorerne kan opnå skarpere priser – underforstået at 

transaktionsomkostningerne (spændet mellem bud-udbud) mindskes - og hurtig 

eksekvering opnåes. Ordredybden har ligeledes en gavnlig effekt, da denne giver mulighed 

for at handle større mængder uden at flytte prisen. Sidste aspekt drejer sig om markedets 

evne til at vende tilbage til ligevægt efter en ubalance. Et likvidt marked bør derfor have 

hurtig eksekvering, ubetydelig forskel mellem bud-udbud, ubegrænset dybde og hurtig 

tilbagevenden til ligevægt. 

 

Et likvidt marked gavner også den uvidende investor, idet, jf. ovenstående, hans 

afregningskurs bliver bedre end ved et mindre likvidt marked med større spænd, hvor 

mægleren har bedre afregningsmuligheder. Ligeledes må det antages at fraværet af 

bedrevidende investorer mindskes i et likvidt marked, da han ikke her i samme grad kan 

udnytte sin informationsfordel. Anskues dette i henhold til MiFID, der jo som bekendt 

giver mulighed for etablering af egne handelspladser, må det antages, at det giver mere 

                                                        
8
 NYSE er kendetegnet ved at være et specialist marked. Dette betyder, at hver eneste aktie noteret på 

NYSE, er allokeret til en person, the specialist, der overvåger alt handel. Nasdaq er kendetegnet med at 
have Market Maker ordning. Dette betyder, at et børsmæglerfirma er forpligtiget til at stille et bud og 
udbud i en given aktie. Den risiko det indebærer afspejles indirekte i størrelsen mellem bud og udbud. 
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spillerum til den informerede investor samt flere faldgrupper og usikkerhed for den 

uinformerede.  

7.2.5 Gennemsigtighed 

Den korrekte grad af markedsgennemsigtighed er, som ved de mange andre aspekter 

inden for mikrostrukturen, svær at definere, og det vil næppe være muligt at skabe 

enighed blandt markedsdeltagerne om en sådan. Umiddelbart er det hensigtsmæssigt at al 

information skal være til rådighed og observerbar. Men der er også en grænse for, hvor 

meget gennemsigtighed bidrager til markedet som helhed. Målt på likviditet, finder 

Madhavan, Porter og Weaver(2005) ikke en signifikant forskel på fuld gennemsigtighed og 

mindre grad af gennemsigtighed. Derimod påpeger de en stigning i 

transaktionsomkostninger og volatilitet ved fuld offentlig gennemsigtighed i limit-order 

bogen. Det antages at mængden af gennemsigtighed kan observeres fra to kilder. Den ene 

er handelssystemet, den anden er nyhedsmedierne – underforstået internettet.   

 

7.2.6 Handelssystemet 

Den mængde af gennemsigtighed en børsmægler kan agere ud fra, er den totale mængde 

for de respektive fem bedste priser i bud-udbuds spændet. De mængder børsmægleren 

kan observere af konsoliderede. Han har altså ingen indsigt i hvor store andele de 

individuelle ordrer består i. Derudover kan børsmægleren observere mængde, pris og 

navnet på de to handlende efter handlen har fundet sted. Denne information kan være 

brugbar, da det kan opfattes positivt(negativt), hvis en børsmægler som Goldman Sachs, 

Deutsche Bank eller en af de andre store investeringsbanker er køber(sælger).   

 

7.2.7 Nyhedsmedier 

Der findes flere nyhedsmedier, der distribuerer information, der kan have kurspåvirkende 

effekt. Dels kan man mod betaling benytte de store globale nyhedsmedier som Bloomberg 

og Reuters. De professionelle børsmæglere benytter disse medier. Derudover kan man 

gratis benytte de lokale nyhedsmedier som Børsen.dk, Business.dk og Epn.dk. Som 

supplerende information kan netsider som proinvestor.dk og euroinvestor.dk bidrage med 

information som hele markedet endnu ikke har fået kendskab til. Disse internetsider er 

blogs hvor investorer diskuterer interessante, såvel som uinteressante 

investeringsmuligheder. Men som uerfaren investor bør man være påpasselig med 
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sådanne sider, idet folk har incitament til at tale deres egen position i markedet. Jesper 

Mølgaard Jensen(2009) finder i sit speciale om Euroinvestor’s aktiedebat og dens 

påvirkning på aktiemarkedet: ”at debatten måske ikke byder på utallige hotte aktietips, 

men så i hvert fald anormale likviditets- og afkastmuligheder for den iagttagende 

debatbruger9”. 

 

7.2.8 Fondsbørs10  

Udover de af Europa-parlamentets fastsatte regler, jf. direktiv 2004/109/EF, og 

værdipapirhandelsloven – udstedt af finanstilsynet - gælder der også supplerende regler 

fastsat af NASDAQ OMX, jf. Værdipapirhandelsloven § 21. Denne foreskriver, at en 

operatør af et reguleret marked, det vil sige en børs, skal fastsætte klare og gennemsigtige 

regler for optagelse af værdipapirer til handel på det regulerede marked. NASDAQ OMX’ 

regler for udstedere af aktier præciseres i afsnit 7.4. 

 

Tick-størrelser 

Et andet vigtigt aspekt for børsmarkedet er den mindst acceptable prisdifference også 

kendt som tick-størrelsen.  

 

Afhængig af kursniveauet i et værdipapir, kan kursen/prisen på en ordre afgives med 

forskellige antal decimaler. Tabellen herunder viser det mindste decimal (ticksize) som en 

ordre kan afgives med inden for respektive prisinterval og dermed prisen for at komme 

foran i køen. Det bemærkes, at der er en differentieret decimalisering for OMXC20 og 

andre noterede værdipapirer. Decimaliseringen på OMXC20 følger af at forsøg på at 

harmonisere tick size regimet på tværs af handelspladser11.    

  

  

                                                        
9
 Side 90. 

10
 http://www.nasdaqomx.com/digitalAssets/68/68664_regler_for_udstedere_af_aktier_-_endelig.pdf  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:390:0038:0057:DA:PDF  
11

 http://www.world-exchanges.org/news-views/news/nasdaq-omx-nordic-introduces-harmonized-tick-
sizes 
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Figur 3: Prisinterval for aktier på Københavns Fondsbørs 
OMXC20     Andre   

Aktiekurs Tick Size 
 

Aktiekurs Tick Size 

0,00 - 0,4999 0,01 øre 
 

0,00 - 4,99  1,00 øre 

0,5 - 0,9995 0,05 øre 
 

5,00 - 9,95 5 øre 

1,00 - 4,999 0,10 øre 
 

10,00 – 49,90 10 øre 

5,00 - 9,995 0,50 øre 
 

250,00 - 499,50 50 øre 

10,00 - 49,99 1 øre 
 

500,00 – 4.999,00 1,00 kr. 

50,00 - 99,95 5 øre 
 

5.000,00 – 19.990,00 10,00 kr. 

100,00 - 499,50 10 øre 
 

20.000,00 - 100,00 kr. 

500,00 -999,50 50 øre 
  

  

1.000,00 - 4.999,00 1,00 kr. 
  

  

5.000,00 - 9.995,00 5,00 kr. 
  

  

10.000,00 - 10,00 kr. 
  

  

          

 

Tick-størrelsen har altid været til debat og af forskellig størrelse handelspladserne imellem, 

hvilket den ovenstående harmonisering også vidner om. Der er ingen tvivl om, at mindst 

opnåelige spænd mellem bud-udbud er en parameter man ikke kan negligere. Der er dog 

en række faktorer der påvirkes både direkte og indirekte. Såfremt tick-størrelsen var nul, 

da ville det være muligt næsten omkostningsfrit, at forbedre prisen i markedet marginalt. 

Et tænkt eksempel kunne være, at der i ordrebogen er et bud på 100,00 kr. og et udbud på 

101,00 kr. En investor, der følger aktien noterer sig dybden og hvilke mæglere der køber 

og sælger. På den baggrund vurderer han, at for blot en øre kan hans ordre komme forrest 

i køen og dermed indsnævre spændet til 100,01 – 101,00. Denne problemstilling er nært 

beslægtet med begrebet frontrunning som omtalt i afsnit 3: Problemstilling. 

 

Empiriske undersøgelser har vist at en for lille tick-størrelse er ødelæggende for 

børsmarkedet. Ødelæggende i den forstand, at det mindsker dybden og likviditeten i 

markedet. Som nævnt i afsnit 7.2.2 sender man et signal til markedet, når man lægger en 

limitordre i markedet. Andre investorer revurderer måske deres egen ordre i markedet på 

baggrund af ny information. Og det er lige præcis her problemstillingen cementeres idet 

de kan udnytte denne informationstilgang for blot en øre. Den korrekte Tick-størrelse kan 

anskues fra to sider. Den ene er børsmæglerne som vil kompenseres i form af den risiko de 

udsætter sig selv for ved at limitere en ordre, den anden er, at det ikke skal være for høje 
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transaktionsomkostninger for den private investor. Goldstein og Kavajecz (1998) finder 

dog ingen effekt i spændet på mindre likvide aktier.12 

 

En direkte konsekvens af ændring i tick-størrelse på et marked er påvist af Christie og 

Schultz (1994), som fandt, at det gennemsnitlige spænd mellem bud-udbud faldt med 50 

pct. da NASDAQ (USA) gik over til at benytte både lige og ulige 1/8-dele decimalisering. 

Ændringen kom efter nogen kritik af, at spændet var markant højere end på NYSE. 

 

7.3 MiFID 

Første november 2007 blev de etablerede fondsbørsers monopol pludselig truet af det nye 

EU direktiv MiFID. Bag forkortelsen gemmer sig navnet ”Markets in Financial Instruments 

Directive” og dette giver mulighed for finansielle virksomheder for at etablere deres egne 

handelspladser. Med det følger ligeledes risikoen for at pligten til at offentliggøre 

kurspåvirkende information frafalder. Dette er selvfølgelig ikke i alles interesse, ligesom 

det vil give nogle implikationer, man som investor bør overveje. Beskrivelserne i dette 

kapitel omhandler de overordnede regler for investorbeskyttelse og Best Execution. For 

Investorbeskyttelse præciseres forholdet mellem kunde og bankrådgiver, og ved Best 

Execution, kravene til gennemførelse af investering.   

 

  

                                                        
12

 http://finance.wharton.upenn.edu/~rlwctr/papers/9814.pdf , side 2 
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7.3.1 Investorbeskyttelse13 

MiFID giver ikke kun mulighed for at finansielle virksomheder kan etablere egne 

handelspladser. Direktivet har også indført regler for rådgivning ved investeringer: 

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel. Førend at denne rådgivning 

kan finde sted skal kunden kategoriseres i en af følgende14 kundetyper: 

 

Figur 4: Kundetype 

Kundetype   

Godkendt modpart  - Fondsmæglerskaber 
   - Pengeinstitutter 
   - Pensionsselskaber 
   - Investeringsforeninger 
   - Nationalbanken 
   - Regeringer 

Professionelle kunder - Kommuner 

  - Store virksomheder, der opfylder to af følgende krav: 
  1. balancesum på EUR 20 mio. 
  2. nettoomsætnging på EUR 40 mio. 
  3. egenkapital på EUR 2 mio. 

Detailkunder  - Hr. og fru Jensen 
   - Andre offentlige myndigheder end kommuner og regeringer 
    

 

Med denne kategorisering følger der fra rådgiverens side en pligt til at bestemme, hvor 

mange informationer han skal give, og hvor mange oplysninger han skal indhente. 

 

Graden af investorbeskyttelse bestemmes af kategoriseringen i Figur 4. Det forholder sig 

naturligvis således, at jo mindre erfaring og indsigt kunden har, desto mere beskyttelse har 

han krav på. Rådgiver kan risikere et erstatningsansvar såfremt ovenstående overtrædes. 

Graden af beskyttelse af bestemt som følgende: 

 

Kundetype Grad af investorbeskyttelse 

Godkendt modpart Ingen 
Professionelle kunder Nogen 
Detailkunder Høj 
    

 

                                                        
13

 https://retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=127226 
14

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:145:0001:0044:DA:PDF  
http://www.mifidirective.com/?page_id=135 
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Som anført er det væsentligt hvorledes kunden bliver kategoriseret, da kundetypen er 

bestemmende for graden af beskyttelse. Med det følger, at når kunden er kategoriseret, er 

der strenge krav til muligheden for at fratage denne beskyttelse. Dette betyder ligeledes, 

at hvis kunden anmoder om en bedre beskyttelse, har man som rådgiver ikke pligt til at 

følge denne anmodning.  

 

Figur 5: Kundebeskyttelse 
Kundetype Bedre beskyttelse Mindre Beskyttelse 
  

 
  

Godkendt modpart Rådgiver kan omkvalificere til professionel 
kunde eller detailkunde 

n/a 

     
  Kunde kan anmode om omkvalificering, 

men rådgiver er ikke forpligtiget 
  

    

     
Professionel kunde Rådgiver kan omkvalificere til detailkunde Kunde kan anmode om at blive 

kvalificeret til godkendt 
modpart 

  
 

  
  Kunde kan anmode om omkvalificering, 

men rådgiver er ikke forpligtiget 
  

    

  
 

  
Detailkunder n/a Kunde kan omkvalificeres til 

professionel kunde såfremt 
visse betingelser og procedure 
kan opfyldes 
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Efter kundekvalificeringen skal rådgiveren, jf. kend din kunde-princippet, foretage en test 

der bestemmer niveauet for investeringsservice og pligter. For dette gælder: 

Figur 6: Investeringsservice 
Investeringsservice Omhandler Pligter 
  

 
  

Investeringsrådgivning Direkte anbefaling til kunde om 
specifikke finansielle 
instrumenter 

Investeringsprofil og 
egnethedstest   

    

     
Porteføljepleje Fuldmagt til at foretage 

investeringer på kundens vegne 
Investeringsprofil og 
egnethedstest   

    

     
Udførelse af ordrer for 
detailkunder 

Handel på kundens opfordring. 
Rådgivning ej tilladt 

Investeringsprofil og 
hensigtsmæssighedstest 

    

     
Execution only for 
detailkunder 

Kun tilladt såfremt det ikke er 
komplekse instrumenter, kunde 
er initiativtager, oplysning om 
frasigelse af pligter og mægler 
opfylder interessekonflikt 

Ingen 
  

    
    
    
      

    

Afhængig af typen af investeringsservice kan det findes relevant at lave en egnethedstest 

eller hensigtsmæssighedstest, og kundens investeringsprofil skal først bestemmes, jf. § 18 

stk. 1., 2. og 3. 

Investeringsprofilen fastlægges som følger: 

Figur 7: Investeringsprofil 
Investeringsprofil   Oplysninger til brug for egnetheds- og 

hensigtsmæssighedstest       
  

    
  

Kundens kendskab   - Tjenester, transaktioner og finansielle 
instrumenter, som kunden er bekendt med    

    
  

 - Art, antal og hyppighed af kundens transaktioner 
i finansielle instrumenter og den periode, hvori de 
er blevet gennemført. 

  
    
    
  

 - Kundens uddannelsesniveau, beskæftigelse eller 
tidligere relevant beskæftigelse       

  
    

  
Finansiel situation  - Indtægtsforhold    
  

  
 - Aktiver og likvide aktiver 

  
  

 - Investeringer, fast ejendom 
       - Kundens normale finansielle forpligtigelser 

  
    

  
Investeringsformål  - Investeringshorisont 
  

  
 - Risikovillighed og risiko profil 

  
  

 - Formålet med investeringen 
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Når kundens investeringsprofil er bestemt følger en egnethedstest, hvor der skelnes 

mellem investeringsrådgivning eller porteføljepleje til en detailkunde eller professionel 

kunde. Det skal pointeres, at såfremt informationsmængden fra investeringsprofilen synes 

mangelfuld, må der hverken ydes rådgivning eller porteføljepleje. Egnethedstesten kan 

skitseres, jf. § 16 som følger:  

Figur 8: Egnethedstesten 
Investeringsrådgivning og 
porteføljepleje til detailkunder 

Porteføljepleje til 
professionele kunder 

Investeringsrådgivning til 
professionelle kunder 

  
       

  
Investeringsformål             
Transaktion skal opfylde kundens 
investeringsformål 

Transaktion skal opfylde 
kundens investeringsformål 

Transaktion skal opfylde kundens 
investeringsformål 

  
       

  
Finansiel situation               
Kunden har pligt til finansielt at være 
i stand til at bære de med handlen 
forbundne investeringsrisici, der er i 
overensstemmelse med kundens 
investeringsformål 

Kunden har pligt til finansielt 
at være i stand til at bære de 
med handlen forbundne 
investeringsrisici, der er i 
overensstemmelse med 
kundens investeringsformål 

Det kan lægges til grund at 
kunden finansielt er i stand til at 
bære de med handlen forbundne 
investeringsrisici, der er i 
overensstemmelse med kundens 
investeringsformål 

  
       

  
Forståelse af risici               
Kunden skal have det nødvendige 
kendskab og erfaring til at forstå 
risiciene ved transaktionen eller 
porteføljeplejen 

Det kan lægges til grund, at 
kunden har det nødvendige 
kendskab og erfaring ift. de 
produkter, transaktioner og 
tjenesteydelser, hvormed 
kunden er kvalificeret som 
professionel 

Det kan lægges til grund, at 
kunden har det nødvendige 
kendskab og erfaring ift. de 
produkter, transaktioner og 
tjenesteydelser, hvormed kunden 
er kvalificeret som professionel 

                  

 

Hensigtsmæssighedstesten, jf. § 17 stk. 1., 2. og 3., skal udføres, idet kunden retter 

henvendelse til rådgiver om køb eller salg af værdipapirer. Dette forudsat at kunden er 

kategoriseret som detail. Vurderingen består af en vurdering af om kunden har 

produktkendskab og er indforstået med de risici der heraf følger. Findes 

investeringsproduktet ikke hensigtsmæssigt skal rådgiver gøre opmærksom herpå, men 

har dog stadig pligt til at udføre ordre på forlangende. Slutteligt skal man gøre kunden 

opmærksom på, hvis oplysningerne syntes mangelfulde, samt udtrykkeligt bemærke sin 

tvivl om produktet er hensigtsmæssigt for kunden. 
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7.3.2 Best Execution15 

Ovenstående afsnit bidrager med viden, som har betydning for indeværende afsnit (fokus 

på detailkunder) og som kort kan ridses op til: 1. kunder har højeste investorbeskyttelse, 2. 

der er en klar skildring mellem porteføljepleje og investeringsrådgivning og 3. kundens 

investeringsprofil.   

 

Best execution skal forstås som børsmæglerens pligt til at varetages kundens interesser 

bedst muligt. Kort sagt, skal mægleren sikre den bedste pris efter de gældende 

markedsvilkår. Best execution reglerne pålægger dog også børsmægleren nogle kriterier 

og krav, som han er forpligtiget til at følge.  

 

Krav: 

- Træffe alle rimelige foranstaltninger for at opnå det efter omstændighederne 

bedst mulige resultat for sine kunder, jf.§3. 

 

Faktorer: 

- Pris 

- Omkostninger 

- Hurtighed 

- Gennemførelses- og afregningssandsynlighed 

- Omfang 

- Art 

- Andre forhold der kan tænkes at have afgørende betydning 

 

For detailkunder gælder endvidere, at best execution bestemmes ud fra det samlede 

vederlag medmindre formålet tilsiger andet. Ved det samlede vederlag forstås prisen 

for det finansielle instrument og alle udgifter, som er direkte knyttet til udførelsen af 

ordren. Herunder gebyrer i forbindelse med handelsstedet, clearing og afvikling, andre 

gebyrer til tredjemand, der er involveret i udførelsen af ordren, samt 

værdipapirhandlerens egne provisioner og omkostninger ved at udføre ordren gennem 

handelssystemet, jf.§3.stk2. 

 

                                                        
15

 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=27467  
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I nogle tilfælde bør der lægges større vægt på en af faktorerne, hvorfor det bliver på 

bekostning af det samlede vederlag og andre faktorer. F.eks. hvis en kunde vil have 

eksekveret en ordre hurtigt.   

 

Kriterier: 

- Skelne mellem kundens karakteristika, herunder om det er en professionel- eller 

detailkunde. 

- Om der nogen karakteristika ved kundeordren. 

- Karakteristika ved de finansielle instrumenter. 

- Karakteristika ved de handelspladser, hvor ordren kan udføres. 

 

Andet: 

- Børsmægleren er forpligtiget til at udføre en specifik instruks. 

- Børsmægleren må ikke forskelsbehandles urimeligt mellem forskellige 

handelspladser. 

 

Ovenstående gælder for så vidt kun professionelle og detailkunder.  

Ordreudførelsesbekendtgørelsen nævner ikke om nogen direkte krav til kunder, der er 

godkendt modpart, jv.§1stk3. Det bør dog ikke forstås som, at godkendte modparter ikke 

har krav på best execution. Det er dog blot ikke en overtrædelse af bekendtgørelsen.  

 

Inden kunden overhovedet skal igennem MiFID maskineriet skal han have taget en 

beslutning, samt gjort sig nogle overvejelser omkring at investere. Det drejer sig først og 

fremmest om en forventning til det fremtidige afkast og en anden faktor, der som regel af 

afgørende herfor, nemlig risiko. Risiko er af afgørende betydning for, hvor man placerer 

sine penge. Et andet aspekt man også bør overveje er, om investor har råd at tabe sin 

investering (usikkerhed omkring afkast). Den økonomiske litteratur sondrer mellem tre 

typer af risikovillighed: 1) Risikoavers, 2) Risikoperverse og 3) Risikoneutral. De kan hver 

især kendetegnes ved: 

 

- ad1) Den risikoaverse investor kræver en risikopræmie for at påtage sig risiko. 

Denne type kan reelt skaleres i mange forskellige grader og med det følger 

størrelsen på risikopræmien.    
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- ad2) Den risikoperverse vil betale sig fra at løbe en risiko 

- ad3) Den risikoneutrale er ligeglad med risiko og ønsker blot at forøge afkastet 

 

Hovedparten af mennesker følger den risikoaverse adfærd. Med læren om at afkast følger 

risiko – eller usikkerheden herom – kan der opstilles to regler for sammenligning af 

investeringsbeslutninger. Markowitz definer det som ”the Mean Variance Rule”: 

- Betragtes to investeringer med samme forventede afkast, vælger man den 

investering med laveste risiko. 

- Betragtes to investeringer med samme risiko, vælges den med højeste forventede 

afkast. 

 

7.4 NASDAQ OMX 

Københavns Fondsbørs begyndte handel med værdipapirer i 1808, som den første børs i 

norden. I dag indgår de i Nasdaq OMX Group, Inc, som leverer de handelsfaciliteter, 

børsteknologier og serviceydelser, der, i det omfang det findes relevant, vil blive 

gennemgået. Nasdaq OMX Group er verdens største børs, og er at finde på 6 kontinenter 

med mere end 3.600 børsnoterede virksomheder.  

 

På fondsbørsen er der i omegnen af 225 fordringer i segmenterne Large-, Mid- og 

Smallcap. Disse begreber er en klassificering på markedsværdi og følger derved 

industristandarden, Global Industry Classification Standard (GICS), udviklet at Morgan 

Stanley Capital International Inc. og Standard & Poor’s. De defineres som: 

 

Largecap.: Markedsværdi større end 1 milliard Euro 

Midcap.: Markedsværdi mellem 150 millioner og 1 milliard Euro 

Smallcap.: Markedsværdi under 150 millioner Euro 

  

Af de 225 fordringer indgår der ligeledes investeringsbeviser, A- og B-aktie klasser, hvorfor 

det faktiske antal virksomheder er omkring 200 stk. Segmenteringen bærer ligeledes præg 

af, hvor meget likviditet der er i et givent papir, hvor smallcap generelt må karakteriseres 

som meget illikvidt, midcap noget mindre illikvidt og largecap meget likvidt. Hvorvidt dette 

også gør sig gældende for andre børser er ikke undersøgt. For at sikre homogenitet for 
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virksomheder noteret på flere børser, vil segmenteringen altid være den samme og på 

baggrund af den højeste kapitalisering. Nedenstående tabel illustrerer tydeligt forholdet 

imellem segmenterne målt ved akkumuleret omsætning og antal handler.   

 

Tabel 1: Omsætning og handler 

Omsætning   

  2008 2009 2010 Avg. 

Large 92,43 % 94,16 % 92,38 % 92,99 % 

Mid 6,40 % 4,93 % 6,31 % 5,88 % 

Small 1,17 % 0,91 % 1,31 % 1,13 % 

  
   

  

Handler   

  2008 2009 2010 Avg. 

Large 84,74 % 84,87 % 85,39 % 85,00 % 

Mid 12,11 % 11,46 % 10,54 % 11,37 % 

Small 3,15 % 3,68 % 4,07 % 3,63 % 

          

 

Endnu mere interessant er koncentrationen af virksomheder fordelt på de tre segmenter i 

henhold til omsætning og antal handler. Den udgør henholdsvis 25 for large, 53 for mid og 

hele 117 ved Small. Når det så er sagt, så generes størstedelen af den procentvise 

fordeling i midcap, af blot et par håndfulde virksomheder. Dette vil dog ikke yderligere 

blive udpenslet da det ikke er relevant for afhandlingen. Kun i det omfang, at det er 

virksomheder fra dette segment, der vil blive benyttet i den empiriske analyse. 

Begrundelse herfor præciseres senere.   

 

7.4.1 Medlemmer af NASDAQ OMX 

Handelstilladelse er baseret på tre kategorier: Trading Right, Direct Market Access (DMA) 

og Algorithmic Trading; og afspejler den type af markedsdeltagere man forventeligt må 

møde.  

 

Trading Right, er medlemmer af børsen med autoriseret handelstilladelse. Et medlem 

inden for denne kategori er typisk en bank, dansk som udenlandsk, realkreditinstitutter, 

pensionsselskaber og fondsmæglerskaber. Professionelle aktiehandlere, om man vil.  En 

autorisering indebærer, at en given børsmægler har gennemgået et kursus ved Nasdaq 

OMX.   
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DMA giver privat personer mulighed for at foretage aktiehandler gennem et medlem af 

børsen. Handlen foregår automatiseret og elektronisk over internettet. Det vil typisk være 

virksomheder som Nordnet og Saxo E-trade, der giver privatpersoner adgang til børsen. 

Det er også i denne kategori, at man vil finde daytradere. Disse skal ikke forveksles med 

professionelle aktiehandlere, da de ikke er autoriseret ved Nasdaq OMX.  

Algorithmic Trading, er en handelstilladelse, hvor al handel foretages af en computer med 

en forud programmeret finansiel software, der bruger matematiske modeller som 

beslutningsstyrende enheder, hvis eneste formål er at genere en profit på små skævheder 

i markedet. Den indlysende fordel er, at computeren kan foretage handler mange gange 

hurtigere end mennesker, når ny information opstår. Mængden af handler en computer 

kan foretage kan illustreres ved, at den tid det tager en person, at slå sin finger i bordet, 

der kan en computer foretagere op til 10.000 køb og salg ordrer. 

   

I 2009 bestod 73 pct. af alt aktiehandel i USA som algoritmisk handel. Andelen af 

algoritmisk handel for det danske marked udgjorde pr. september 2009 cirka 20 pct. målt 

ved antal af handler og omsætning. Dette er godt og vel en fordobling siden ultimo 2006. 

At denne andel vil være stigende fremadrettet bør ikke undre nogen. Med hensyn til 

koncentrationen af algoritmisk handel på de tre segmenter Large, Medium og Small, der er 

fordelingen, at over 96 pct. tilgår large, ca. 2,5 pct. ved Medium og under 0,1 pct. ved 

small.  

 

7.4.2 Intra-dag sessioner  

Med udgangspunkt i nedenstående tidstabel vil de fire intra-dag sessioner blive 

gennemgået. Overordnet gør det sig gældende for de nedenstående auktioner, at det 

foregår som en elektronisk auktion, hvor i der beregnes til hvilken kurs flest aktier kan 

omsættes. Dette kaldes callprisen.  

 

Åbning Kontinuerlig handel Lukke After market 

Pre-open Uncross   Pre-close Uncross Post Trade Closed 

08:45 09:00 09:00 - 16:55 16:55 17:00 17:00 17:20 - 08:00 

 

Åbningsauktion 

Åbningsauktionen begynder alle børsdage kl. 08.45 og slutter kl.09.00. I det tidsrum mødes 

købere og sælgere, og en åbningskurs bliver beregnet. Alle markedsdeltagere har 
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mulighed for at byde ind til denne og der er fuld gennemsigtighed for fem højeste bud og 

fem laveste udbud. 

Formålet med en åbningsauktion er søgen efter likviditet og en fair markedskurs, der 

gerne skulle afspejle ny information siden gårsdagens lukkekurs. 

Fra kl. 09:00 – 09:00:30 gennemføres åbningscallen.  

 

Kontinuerlig handel 

I tidsrummet 09:00 til 16:55 foregår kontinuerlig handel – altså almindelig handel på 

børsen.  

 

Lukkeauktion 

Lukkeauktionen starter kl. 16:55 og afsluttes kl. 16:59:30. Auktionen foregår som en åben 

auktion, hvilket betyder, at de fem bedste priser vil blive vist. Som ved åbningsauktionen, 

vil den kurs hvor flest købere og sælgere mødes, blive dagens lukkekurs. Ligeledes vises 

her de fem højeste bud og fem laveste udbud i ordredybden. 

 

Fra kl. 16:59:30 – 17:00 gennemføres lukke-callen.  

 

Aftermarket 

Nogle banker tilbyder at handle aktier uden for NASDAQ OMX’ åbningstid. Det foregår for 

bankens egenbeholdning af aktier. Denne type handel kan være attraktiv, da mange 

virksomheder rapporterer kurspåvirkende information uden for åbningstid, såfremt ens 

mægler tilbyder dette. Gennemsigtigheden for handel uden for åbningstid må 

karakteriseres som lav jf. før nævnte. Ligeledes er der risiko for manglende likviditet med 

dertil følgende større transaktionsomkostninger. 

 

7.4.3 Regler for udstedere af aktier 

Dette afsnit er skrevet med udgangspunkt i ”Regler for udstedere af aktier” NASDAQ OMX 

Copenhagen, 01-07-2010. 

 

Af kapitel tre fremgår det, at et selskab skal oplysende følgende, da de kan have 

kurspåvirkende effekt: 
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- Regnskabsmeddelelser og årsrapporter 

- Forventninger og udsagn om fremtiden 

- Uventede og væsentlige ændringer i resultatet eller den økonomiske stilling 

- Generalforsamlinger 

- Udstedelser af værdipapirer 

- Ændringer i bestyrelse, direktion og revision 

- Aktie-baserede aflønningsprogrammer 

- Transaktioner mellem nærtstående parter 

- Køb og salg af et selskab eller aktiviteter 

- Ændring i identitet 

- Beslutning vedrørende optagelse til handel 

- Oplysninger krævet af andre markedspladser 

- Finanskalender 

 

Overordnet kan det bemærkes, at nogle af punkterne er af større kurspåvirkende karakter 

end andre. Derfor gælder det, at alle markedsdeltagere har lige adgang til relevante 

oplysninger og at analytikere, journalister eller andre har fortrinsret. Offentliggørelsen skal 

ske hurtigst muligt. En af de seneste hændelser, der skabte mistanke om udveksling af 

information var mellem finanshuset Carnegie og forsikringsselskabet Tryg, hvor Carnegie 

solgte markant ud to dage før Tryg udsendte en fondsbørsmeddelelse om en nedjustering. 

Det kan dog være tilfældighedernes spil. Dog deltog Carnegie i et middagsarrangement 

hos Tryg dagen før16. Hmmmm... Tryg har fået en påtale af fondsbørsen for denne episode. 

  

Med hensyn til hvordan fondsbørsen skelner mellem kurspåvirkeinformation og den 

volatilitet der naturligt finder sted, da betragtes den historiske kursudvikling samt de 

aktuelle brancher og markedsforhold. Oplysninger til markedet kan også indeholde: 

 

- Rygter i markedet 

- Økonomiske vanskeligheder 

- Forskningsresultater 

- Ordre eller investeringsbeslutninger 

- Mm. 

                                                        
16

 http://www.business.dk/finans/mistanke-om-insiderhandel-med-tryg-aktier  
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Rygter i markedet 

Virksomheder kan i nogle tilfælde være nødsaget til at udsende en fondsbørsmeddelelse, 

hvor den be- eller afkræfter rygter i markedet. De kan enten være sande eller usande. 

Aktiekurser er, som tidligere nævnt, let påvirkelige, hvorfor nogle kan profitere på sådanne 

hændelser. Det er selvfølgelig ikke lovligt.  

 

Økonomiske vanskeligheder 

Hvis virksomheden kommer i økonomiske vanskeligheder, hvor den ikke kan overholde 

sine gældsforpligtigelser og må indgå i betalingsstandsning, eller at ledelsen fratages 

retten til at have kontrol over selskabet, idet beslutninger foretages af f.eks 

hovedaktionær eller långiver. 

 

Forskningsresultater 

Medicinal og biotekselskaber, hvis fremtidige indtjening og eksistens i høj grad er baseret 

på forskningsresultater, kan opleve gevaldige kursstigninger og fald. Seneste eksempler på 

dette kan findes i det danske biotekselskab Genmab(DK0010272202), der den 8.3.2010 

faldt med 20 pct. efter offentliggørelse af negative fase 3-studier. Tilsvarende oplevede 

Neurosearch(DK0010224666) den 3.2.2010, at stige med op til 100 pct. efter positive fase 

3-studier.  

 

Ordre eller investeringsbeslutninger 

Når en virksomhed offentliggør en ordre, bør den indeholde information om værdi, 

produkt og tidshorisont, idet tvivl om disse kan have indflydelse på kursdannelse. Det er 

også relevant om ordren er til en eksisterende eller ny kunde. Virksomheder der 

(forhåbentligt) ofte vælger at offentliggøre ordrer er den danske vindmølleproducent 

Vestas (DK0010268606) og cement og mineral virksomhed FLSmidth(DK0010234467). Det 

har i de fleste tilfælde ikke tilsvarende store kursudsving som ved offentliggørelse af 

ovenstående forskningsresultater. Men som investor er det interessant, da man har større 

indsigt i om virksomheden kan overholde sin guardiance. En bekræftelse i, at man hurtigst 
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muligt skal indberette en ordre til fondsbørsen var da føromtalte FLSmidth, så sent som 

den 27. oktober 2010 fik en bøde på 50.000 kr. som følge af for langsom indberetning17.         

                                                        
17

 
http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/194292/fls_faar_boede_for_overtraedelse_af_boersregler
.html  
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8 Adverse Selektion 

Målet for dette afsnit er, at præcisere hvilke modeller der vil blive benyttet til kvantitativt 

at måle forskelle i investorers informationsniveauer. Jeg vil gennemgå de modeller der 

gennem historien har sat fokus på emnet asymmetrisk information, og i sidste ende 

præsentere den model, der har vist sig at tiltrække mest anerkendelse i den finansielle 

verden; modellen som jeg i metodeafsnittet præsenterede som PIN-modellen. Til at 

underbygge resultatet af PIN og forhåbentligt påvise andre interessante systematiske 

adfærd foretages undersøgelser af bud-udbuds spændet, idet der empirisk er fundet 

signifikante mønstre for dette. Afsnittet er struktureret i tre dele begyndende med 

klassificering af handelsretning, dernæst bud-udbuds spændet og slutteligt insiderhandel.  

 

8.1 Klassificering af handelsretning 

Metoden og de teoretiske tanker bag klassificeringen af handelsretningen tager 

udgangspunkt i Lee og Ready’s artikel: ”Inferring Trade Direction From Intraday Data”, 

1991. 

Til forskel fra tidligere studier anvendes en algoritme, hvor køb og salg bestemmes af 

handelsdata. Tidligere blev køb og salg klassificeret ved en tidsbestemt metode, der 

sammenholder handelsprisen med det faktiske bud-udbud.  

 

8.2 Bud-udbud spændet 

Spændet mellem bud og udbud er tidligere beskrevet som forskellen mellem bedste bud 

og udbud, hvor den mindst opnåelige kursdifference er bestemt er tick-størrelsen. 

Litteraturen omhandler to tilgange til fortolkning af bud-udbuds spændet. Den ene 

omtales som inventory control, underforstået risikoen ved at holde aktivet og muligheden 

for at afhænde det. Ved at justere sine priser opvejer Market Maker forholdet mellem 

penge og aktiver, fremadrettet omtalt som inventory. Den anden indikerer, at spændet er 

et udtryk for adverse selektion risikoen. Risikoen ved at handle med bedre informerede 

investorer. For begge synspunkter gælder, at volumen er afgørende for graden af risiko og 

dermed størrelsen på spændet. Forskellen er dog modsatrettet. Stiger volumen pludselig 

til et niveau der ikke er normalt, indikerer det, at nogen ved mere end andre og det vil få 

spændet til at udvide sig - såfremt man betragter det fra et asymmetrisk perspektiv. 
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Hvorimod høj volumen mindsker risikoen for at kunne afsætte et aktiv der ikke er 

interessant at holde. Modsat gælder det, at lavere volumen indikerer lav risiko for adverse 

selektion, men højere risiko for at kunne afhænde aktivet. Figur 9 summerer forholdet 

mellem volumen og spænd:  

 

Figur 9: Forholdet mellem volumen og spænd 
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Volumen er naturligvis ikke den eneste faktor der påvirker spændet mellem bedste bud og 

udbud. Der er endvidere en begrænsning i form af tick-størrelsen, samt volatiliteten i 

markedet. Aktier med stor volatilitet vil således handle med større spænd end mindre 

volatile aktier.  

 

8.2.1 Empirisk litteratur 

Den empiriske litteratur er omfattende men også gammeldags i den forstand, at måden vi 

handler på er vidt forskellig fra da teorien i sin tid blev skrevet. De forskellige tilgange og 

forudsætninger fra dengang er dog stadig interessante, idet de øjensynligt ikke er så 

forskellige for de empiriske undersøgelser vi ser i dag til trods for at forudsætningerne er 

det. Dette afsnit vil gennemgå nogle af de første tanker omkring bud-udbudets betydning 

og drage paralleller til hvad der forventeligt vil opnås af resultater i den empiriske analyse.     

Litteraturen skelner mellem to tilgange til at forklare sammenhængen i bud-udbuds 

spændet. Som ovenfor nævnt er disse om hvorvidt man kan måle niveauet for adverse 

selektion og inventory costs.   

 

Copeland og Galai (1983) og Easley og O’Hara (1987) argumenterer for adverse selection 

risikoen og beskriver en risikoneutral Market Makers problemstillinger når han skal 

limitere en kurs som, at hvis han sætter spændet for bredt taber han omsætning til 
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likviditets-tradere, men begrænser tabet til informerede investorer. Hvor det naturligvis 

forholder sig modsat hvis han sætter spændet for smalt. Da øges risikoen for tab til 

informerede, der dog opvejes af større omsætning til likviditets-tradere. Easley og O’Hara 

(1987) argumenterer endvidere for, at investorer med høj information foretrækker at 

handle større ordrer til hvilken som helst pris og da uinformerede investorer ikke deler 

dette ønske, bemærker de, at des større mængder pr. handel, jo større er risikoen for at 

man handler med en informeret investor. Derudover konkluderer Easley og O’Hara (1987), 

at det ikke altid har en effekt på spændet om der er informerede investorer i markedet. 

Det skyldes, at givet de aktuelle markedsforhold da vil informerede investorer kun handle 

store mængder. Derfor må der antages at være en effekt af spænd over størrelsen af 

handler, hvor mindre mængder opnår smallere spænd - store handler, større spænd. 

Endvidere noterer Hasbrouck(1991), at en af grundende til, at relationen mellem 

asymmetri og spændet er af stor interesse i den empiriske litteratur blandt andet kan 

findes i, at spændet er nemt at observere.  

 

Spændet besidder også andre karakteristika. En del undersøgelser påviser, at spændet på 

intradag-niveau antager en U-form. Spændet viser sig at være større umiddelbart efter at 

aktiemarkedet åbner for så gradvist at indsnævres til midt på dagen og slutteligt udvide sig 

igen hen imod lukketid. Denne adfærd er ligeledes fundet for volumen (Brock og Kleidon, 

1992). Nogle af de første der bemærkede denne adfærd må tilskrives Admati og 

Pfleiderer(1988) i en analyse af Dow Jones 30. De bemærkede ligeledes som Brock og 

Kleidon, at den gennemsnitlige handelsaktivitet var bemærkelsesværdig større i 

begyndelsen og slutningen af dagen. Hvor handelsaktiviteten hen over dagen var på et 

relativt mindre niveau. At denne adfærd, som ligeledes også gjorde sig bemærket ved 

spændet, ikke i så stort omfang var observeret før, må tilskrives at intradag data først blev 

tilgængeligt i begyndelsen af firserne. Den positive korrelation mellem spænd og volumen 

er til gengæld ikke fundet i en analyse af London Stock Exchange. Her finder Abhyankar, 

Ghosh, Levin og Limmarck (1997) at volumen tager form som et M og derfor til dels er 

modsat korreleret med spændet. Lignende adfærd finder de ligeledes for antal af handler, 

der dog har modsat U-form. Niemeyer, J. (1994) finder at spændet tager form som et J i en 

analyse af Stockholm Stock Exchange. Han finder altså ikke at spændet bliver signifikant 

større hen mod lukketid. Admati og Pleiderer prøver ligeledes at sætte ord på, hvad det er 

afgørende for at disse handelsmønstre opstår. De antager et marked med to typer af 
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investorer. Nogle investorer søger likviditet og andre investorer besidder mere 

information. Med andre ord så øges tilgangen af likviditetssøgende investorer jo dybere 

aktiemarkedet er – der kan afsættes større mængder uden indflydelse på prisen – hvilket 

naturligvis øger incitamentet for disse investorer til at handle sammen. Informerede 

investorer vil naturligvis gerne drage fordel er deres viden og søger derfor hen hvor 

likviditeten er stor. Dette vil til at begynde med afholde og presse likviditetsinvestorerne 

ud, men som tilgangen af informerede investorer øges, da vil likviditeten blive øget og 

dermed bliver det igen attraktivt for de, der søger likviditet. Det afgørende i denne kamp 

om likviditet og informationsfordel er, om informationen er diversificeret. Er den det – da 

vil det igen drive likviditetsinvestorerne ud.  

 

Ovenstående har forudsat at en ordre bliver tilskrevet den værdi, der bestemmes af 

bedste bud-udbud. Det er dog ikke altid sådan det forholder sig i praksis. Hvis spændet er 

for bredt da må man forvente, at investorerne bliver tilbudt bedre priser. Dette spænd 

kaldes det effektive spænd. Petersen og Fialkowski(1994) finder, at det effektive spænd er 

halvdelen af det observerede spænd, hvorfor netop det effektive spænd er bedre at 

benytte, når man fortolker på omkostningerne ved at handle. Som med alt andet er der 

flere metoder og forudsætninger, der gør sig gældende, når det effektive spænd skal 

estimeres. Lee(1993) klassificerer køb og salg ved en Lee og Ready (1991) algoritme, og 

estimerer det effektive spænd som afvigelsen af køb og salg fra midtprisen af disse 

handler. Denne metode benytter han til at analysere prisvariationen over 

handelsstørrelsen på aktier noteret på NYSE, hvor der med mindre (større) mængder 

følger større (mindre) prisdifference. De Jong, Nijman og Röell (1996), benytter en metode 

i en analyse af det effektive spænd på Paris Bourse limit ordrer bog, som også er anvendt 

og beskrevet i Tanggaard (2000) i en analyse af Københavnsfondsbørs skifte fra 

handelssystem Electra til Saxess. Metoden i de Jong, Nijman og Röell (1996) er at 

sammenholde kursbevægelsen mellem to handler og opdele denne i tre dele: 1) Bid-ask 

bounce, 2) Market Impact og 3) uforudsigelige og generelle markedsbevægelser. De 

teoretiske forudsætninger gælder for placering af ordrer i en limit ordrer bog. 

Tanggard(2000) undlader at forklare de tekniske detaljer i hvordan man estimerer det 

effektive spænd og henviser til de Jong, Nijman og Röell (1996). Læser man deres artikel 

forestås hvorfor Tanggaard undlader dette.       
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8.3 Insiderhandel 

Der er i litteraturen om adverse selektion tre vinkler hvorfra problemstillingen kan 

anskues. De to første er nært beslægtet med det, der i ovenstående afsnit blev 

præsenteret ved inventory models og adverse selektion. De to tilgange vender jeg tilbage 

til. Den tredje betragtning ser på den strategiske adfærd for informerede og uinformerede 

investorer. Grunden til at denne tilgang ikke vil blive benyttet er, at dens anvendelighed, 

når den praktisk skal implementeres for emner relateret til mikrostukturern, har slået fejl. 

Den korte historie er, at der ikke kan specificeres en ligevægt for den interaktion der er 

imellem de handlende. Der henvises til O’Hara (1995) kapitel fire og fem, for en uddybning 

af dette.  

 

Som nævnt vil jeg gennemgå tankegangen bag inventory models og asymmetrisk 

informations modellerne. Grunden til dette er, at de hver især har bidraget til hinanden og 

hele udviklingen inden for kvantificeringen af adfærd blandt investorer. Fælles for dem 

begge er læren om adfærden blandt Market Makers og om den informerede investor. Det 

antages at informerede investorer handler på baggrund af specifik viden og når det af 

markedsmæssige vilkår er muligt. Uinformerede investorer handler af eksogene grunde og 

ude af tråd af hvad der generelt sker på aktiemarkedet.   

  

Forudsætningerne i inventory og asymmetrisk information tankegangen er ikke så 

forskellige fra dem nævnt i ovenstående afsnit om bud-udbuds spændet. Market Makeren 

skal i en inventory tankegang forholde sig til de indkomne ordrer og heraf sørge for ikke at 

overskride sin kapitalramme og beholdning af aktiver. Asymmetrisk 

informationstankegangen er en problemstilling om, hvorvidt der handles med en 

informeret investor og hvor Market Makeren kompenserer sine tab til disse på bekostning 

af uinformerede investorer. Dette kan han gøre ved at justere sit spænd og ved at 

observere ordre flowet.     

 

8.3.1 Empirisk litteratur 

Første del af den empiriske litteratur omhandler inventory og anden del asymmetrisk 

information. 
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Inventory  

En af de første artikler der satte fokus på mikrostrukturen blev skrevet af Garmen(1976). 

Han tager udgangspunkt i en meget simpel betragtning, hvor der er én prissætter som er 

risiko neutral, Market Makeren, samt at ordreflowet følger en random walk. Som følge af 

sit ud- og inflow justerer han sit bud-udbud herefter. Denne artikel satte fokus på, at forstå 

læren om prisdannelse ved at betragte ordretilgangen og markedsdesign. Af dette 

udsprang der i litteraturen tre paradigmer som henholdsvis blev betragtet ved: 

 

1. Ordreflowets bestemmelse for prisdannelse (Garmen). 

2. Børsmæglerens optimerings problem.  

3. Problematikken med hensyn til at samle likviditet. 

 

Grundlæggende gælder det for alle tre usikkerheden i ordretilgangen og prisdannelse. 

 

Det andet paradigme, Børsmæglerens optimerings problem, blev beskrevet af Stoll (1978), 

samt Ho og Stoll (1981). Deres bidrag antog til forskel fra Garman, at Market Makeren er 

risikoavers. Deres antagelser er endvidere, at for at stille op med et bud-udbud, og dermed 

bidrage til likviditeten, skal man kompenseres ved en forskel i bud-udbud og ikke blot én 

ligevægtpris. Udover at bidrage med likviditet antager Stoll også, at der i ordreprocessen 

indgår en operationel omkostning for udførelse af ordren. Han antager at denne 

handelsomkostning udgør en fast del pr. handel, dog aftagende ved stigende mængde, 

hvorimod de indirekte omkostninger stiger proportionelt med mængden. Af dette kan 

udledes at de totale omkostninger antager en U-form, hvoraf børsmæglerens optimale 

handelsstørrelse kan udledes. Hvor Stoll’s første model blev betragtet ud fra én periode 

antager Ho og Stoll’s en multi-perioders betragtning. I denne antager de følgende 

problemstilling som er afgørende for børsmæglerens adfærd ved prisdannelse. Spændet er 

en funktion af tid. Hvis der er mindre risiko i børsmæglerens beholdning eller der er 

mulighed for at likvidere denne, da vil spændet mindskes lineært med tiden mod lukketid.  

 

Det sidste paradigme anskuer forholdet mellem markeds- og limitordrer. 

Forudsætningerne for et likvidt aktiemarked er tilstedeværelsen af investorer der vil 

limitere ordrer og investorer der vil handle på markedskurser. Cohen, Maier, Schwartz og 

Whitcomb (1981) antager i deres model at en investor har disse to ordremuligheder og at 
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prisdannelse derfor opstår som en naturlig process af udbud og efterspørgsel. Der er altså 

ingen tilstedeværelse af hverken en specialist eller Market Maker. Det der til gengæld er 

afgørende i ordrerprocessen er handelsomkostningerne og dermed den underliggende pris 

på aktivet. Det forudsættes at investoren er nyttemaksimerende med hensyn til at øge sin 

formue. Og ved tilstedeværelsen af handelsomkostninger har han kun mulighed for at 

rebalancere sin portefølje periodevis. I hver periode har han derfor tre handelsmuligheder. 

Enten som markedsordrer, limitordrer eller han kan vælge slet ikke at handle.         

    

Asymmetrisk informations modeller 

Som ved inventory er de første beskrivelser af modeller for asymmetrisk information med 

relativt simple forudsætninger. Bagehot(Jack Treynor) (1971) antager to typer af 

handlende: en med overlegen information om aktivets fundamentale værdi og handlende 

uden denne viden. Market Makeren der i dette tilfælde er mellemmænd ved, at over tid vil 

han tabe til dem med overlegen information, men ligeledes tilbagevinde dette tab fra de 

uinformerede. Problemstillingen opstår som følge af, at Market Makeren er forpligtiget til 

at handle på trods af, at han ved, der er en risiko ved enten at sælge for billigt eller købe 

for dyrt. For at minimere denne risiko, opstår den naturlige forskel mellem køb og salg. De 

indledende forudsætninger er stærkt relateret til de modeller jeg omtalte i forrige kapitel. 

Ovenfor blev det indikeret ved Copeland og Galai(1983), at spændet er en funktion af 

prisfølsomheden over informerede og uinformerede investorer og at Market Makeren er 

risikoneutral. Denne forudsætning viderefører Glosten og Milgram(1985), men antager en 

risiko neutral kompetetiv market marker. Market Makeren priser sit spænd efter hvad han 

forventer det underliggende aktiv er værd. Han er klar over at der er en risko for at tabe til 

bedrevidende og han er derfor observant over for andelen af køb og salg. Et køb indikerer 

at prisen på aktivet er under dets fundamentale værdi, og han vil derfor prise sit spænd 

op. Hvorimod et salg indikerer, at der er risiko for han har sat prisen for høj, hvorefter han 

justerer sine priser ned. Market Makeren prøver naturligvis at være på forkant med hvad 

den forventelige fundamentale værdi er på aktivet og risikoen for at næste handel er 

initieret af bedre vidende investor. Derved vil aktivets fundamentale værdi og Market 

Makerens prisstillelse over tid konvergere mod hinanden. Denne proces kaldes Bayesian 

learning.   

 



46 
 

Easley og O’Hara M.fl. (1996) bygger nok engang videre på Glosten og Milgrams(1985) 

antagelser og inddrager deres egne som indebærer usikkerheden om, hvorvidt der 

overhovedet er tilgået ny information, Easley og O’Hara (1987, 1992). Dette er ikke 

tilfældet ved Glosten og Milgram, der antager at ny information altid er til stede. 

Modellen, der estimerer sandsynligheden for, at en overlegen investor drager fordel af 

denne viden, benytter den akkumulerede mængde af køb og salg som input i deres 

maximum likelihood funktion. 

 

 Modellen er efterfølgende anvendt i et anseeligt antal artikler, hvor dens anvendelighed 

og forklaringsgrad spænder bredt for at kunne forklare en adverse selektion effekt på 

illikvide aktier (Easley, Kiefer, O’Hara og Paperman, 1996), Cream-Skimming (Easley, Kiefer 

og O’hara, 1996), Andelen af finansielle analytikere (Easley, O’Hara og Paperman, 1998), 

om børsmægler anonymitet er relateret til PIN (Grammig, Shiereck og Theissen, 2001), PIN 

på forskellige markedspladser/fondsbørser (Heidle og Huang, 2002), Sammenhængen 

mellem PIN og afkast (Easley, Hvidkjaer og O’Hara, 2002), Factoring Information into 

Returns (Easley, Hvidkjaer og O’Hara, 2008), PIN around the world (Lai, Ng og Zhang, 

2008), PIN og januar-effekten (Kang, 2010), (Jackson, 2007), m.fl.    

      

Jeg vil kort gennemgå nogle af de empiriske resultater der er fundet i ovenstående artikler. 

Easley, Kiefer, O’Hara og Paperman(1996) finder i en analyse af NYSE, at risikoen for 

insider trading er lavere for likvide aktier end ved mindre likvide og illikvide aktier. Når ny 

information tilgår, har det en større effekt på mindre likvide aktier. Der er større 

sandsynlighed for, at det er en velinformeret investor der handler i mindre likvide aktier. 

Værdien af limitordrer er stigende med risikoen for insider trading. 

 

Easley, O’Hara og Paperman(1998) finder i en analyse af NYSE, at andelen af analytikere 

der følger en aktie ikke som sådan har en effekt på insider trading. Dog fandt de at for 

aktier med den største andel af analytikere både havde den mindste og største risiko for 

insider trading, men at flertallet af aktierne var til den lave del. Aktier med en høj andel af 

analytikere inkorporerede hurtigt ny information. 

 

Heidle og Huang(2002) undersøger, hvordan effekten af PIN forholder sig til virksomheder 

der skifter NYSE til NASDAQ i perioden 1996. Og de finder en øget risiko ved at handle med 
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bedre informeret ved et skifte fra NYSE til Nasdaq. Ligeså øges spændet som følge af den 

øgede risiko.  

 

Grammig, Shiereck og Theissen(2001) finder i en analyse af Frankfurt Stock Exchange, hvor 

der simultant er mulighed for at handle på en ikke-anonym handelsplads og en anonym 

computerbaseret handelsplads, at risikoen for insider trading er fem procent højere for 

den anonyme handlesplads og at informerede investorer foretrækker denne. De benytter 

dog kun 44 handelsdage, hvor Easley og O’Hara foreslår minimum 60 handelsdage.  

 

Lai, Ng og Zhang(2008) udfører en meget omfattende analyse af PIN på tværs af 42 lande i 

perioden 1996-2007. Danmark indgår også og de estimerer risikoen for insider trading til 

37,3 pct. Denne sats vil jeg sammenholde med de resultater denne afhandlings 

kvantitative analyser frembringer. 

 

8.4 Delkonklusion og udvikling af hypoteser 

Asymmetrisk information bør umiddelbart ikke optage en almindelig privatinvestor, der 

ikke forstår sig på aktiemarkedets struktur og dynamik. Hans rådgiver burde yde ham en 

service der var i hans interesse, hvilket MiFID direktivet og værdipapirloven også påbyder. 

Effekten af MiFID direktivet og dermed kvalitet af fondsbørsen, skal findes i den enkelte 

fondsbørs handelsregler og design. Der er en række faktorer der kan indikere om 

kvaliteten på en fondsbørs er i bedste interesse for en investor med manglende viden 

herom. Historisk har empiriske undersøgelser vist, at der er tidspunkter på døgnet hvor 

det er mere fordelagtigt at indlægge sin ordre. Forholder det sig ligeledes for NASDAQ 

OMX, da skal den opfylde følgende hypoteser:   

 

H1: Spændet følger en U-form 

H2: Spænd og volumen er positivt korreleret 

 

Derudover findes det interessant at undersøge om handelsstørrelsen har betydning for 

prisdannelse, hvilket det ikke burde, ifølge hypotesen om effektive markeder. En 

dekomponering af handelsvolumen fører til tredje hypotese:  
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H3: Mindre handelsvolumen følger af større spænd  

 

Slutteligt findes det relevant at undersøge, om der er en sammenhæng mellem PIN og 

spændet, idet der burde være ligheder jf. teorien. PIN er tidligere estimeret på danske 

aktier, men resultatet syntes højt. De to nævnte antydninger af PIN fører til de to sidste 

hypoteser:  

 

H4: Spændet er proportionelt med PIN 

H5: Risikoen for insider trading er i niveauet 37 pct.   
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9 Empirisk analyse                                                                                                                                                                

Formålet med dette kapitel er at beskrive hvilken type data og modeller der er nødvendigt 

at benytte for at kunne udføre den empiriske analyse og dermed give en indikation om 

fondsbørsens kvalitet og asymmetrisk information. Kapitlet er struktureret så der først 

diskuteres metoder til at klassificere køb og salg, og herefter hvorfor denne klassificering 

er helt central i estimeringen af det effektive spænd og sandsynligheden for insiderhandel.  

 

9.1 Intradag Data                                                                                                                                                   

Handelsdata er leveret af NASDAQ OMX på følgende otte virksomheder i midcap-

segmentet:  

 

Figur 10: Udvalgte virksomheder i midcap 
Virksomheder Ticker    ISIN MCap 

Alm. Brand ALMB DK0015250344 694 mio 

Bavarian Nordic BAVA DK0015998017 2.698 mio 

Greentech Energy Systems GES DK0010240514 932 mio 

IC Companys IC DK0010221803 4.439 mio 

Parken Sport & Entertainment PARKEN DK0010237643 864 mio 

SimCorp SIM DK0016026164 4.375 mio 

Sjælsø Gruppen SJGR DK0010241751 646 mio 

Østasiatisk Kompagni EAC DK0010006329 1.975 mio 

        

 

Valg af midcap segmenter bunder i de antagelser der blev fastlagt i foregående kapitel. 

Dels antages spændet at være større end ved largecap segmentet på grund af den mindre 

likviditet, hvilket giver større muligheder for at modificere priserne. Derudover findes det 

gennemsnitlige antal handler på et niveau, der ikke belaster modellen for insider handel 

unødigt. Underforstået at meget store datamængder vil skabe computermæssige 

beregningsproblemer. Andre undersøgelser på mikrostruktur niveau(Rogers, J. L, 2004) har 

blandt andet været nødsaget til at foretage en tilfældig udvælgelse af maksimalt 200 

handler pr. dag, for ikke at skabe beregningsproblemer. Denne udvælgelses metode 

vurderes ikke at være hensigtsmæssig, hvorfor valg af midcap synees ligefrem. De 

gennemsnitlige antal handler pr. dag spænder fra PSE med 36,8 til EAC med 205,4.         

Ordrebogen fra de respektive virksomheder indeholder tidspunkt for handel, hvilken type 

handel, handels nr., pris, mængde, navn på køber og sælger.   
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For at undgå bias i data er der foretaget en manuel frasortering af handler. Dette er 

nødvendigt da  handler med store mængder kan have flere modparter. En sådan 

frasortering er mulig, da det er muligt at observere navnet de to parter der har indgået 

handlen. Ligeledes kan store handler mellem den samme modpart være foretaget som 

følge af rebalancering af interne porteføljer eller værdiansættelse af disse. Overordnet 

gælder det for de handler der er sorteret fra det endelige date, at mængden afviger 

markant fra de gennemsnitlige mængder, det er samme køber og sælger og handelstypen 

er manuel. 

Et eksempel på handler der er slettet i Greentech Energy System er blandt andet disse: 

 

Date Time CET Type Price Volume Buyer Seller 

2009-12-29 10:09:48 Manual 21,80 760.000 AMA AMA 

2009-10-16 09:13:16 Manual 26,20 56.573 JYB JYB 

2009-10-20 15:55:45 Manual 26,50 56.573 JYB JYB 

       

Den gennemsnitlige volumen pr. handel i den observerede periode for Greentech Energy 

System var 866 aktier.  

Der vil unægtelig være nogle handler der enten er forbigået eller som ikke burde være 

slettet, men generelt vurderes det at have hævet den endelige data kvalitet.  

Den valgte periode løber fra 6. oktober 2009 – 30. december 2009. Hvilket bliver 60 

handelsdage alt i alt. Og kun inden for børsens åbningstid med undtagelse af 

lukkeauktionen. Tidligere undersøgelser har vist at 60 handelsdage giver en valid 

appoximation (Easley, Kiefer og O’Hara, 1993), (Easley, O’Hara og Peperman, 1998). 

Ligeledes er antagelsen om stationaritet i modellen ikke urimelig med dette antal dage. 

 

9.2 Klassificering af handelsretning 

Det kan synes mærkeligt at estimere antallet af køb og salg eftersom navnet på køber og 

sælger er nævnt i data. Det er dog for så vidt ikke så væsentligt, det er til gengæld hvem 

der har initieret handlen. Og eftersom modellen kræver denne klassificering af initiering er 

det nødvendigt at benytte en algoritme til at opnå denne klassificering.                                                                                                                                                                

Der findes flere algoritmer med forskellige forudsætninger og anvendelsesmuligheder. En 

af dem kræver, at der udover handelsdata også skal være information om, hvilken priser 

spændet udgjorde på handelstidspunktet. Problemet opstår først og fremmest hvis store 
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handler på den ene side har mange modparter. Dette kan løses ved at samle alle handler, 

der har samme pris og hvor spændet ikke er ændret, inden for et kort tidsinterval. I 

litteraturen benyttes 5 sekunder (Lee and Ready, 1991). Denne metode er dog ikke mulig 

grundet manglende spænd-data. Der må dog også stilles spørgsmålstegn ved validiteten af 

denne klassificering, eftersom børsmægleren sagtens kan vente med at matche handler.                                                                                                                                           

I fravær af spænd-data har Lee and Ready (1991), ligeledes udviklet en algoritme, der kan 

klassificere køb og salg ud fra handelsdata. Den såkaldte tick test. Teknikken er ifølge 

mikrostruktur litteraturen standard for initiering af handler. Teknikken går i al sin 

enkelthed ud på, at prisen på en ordre bliver sammenlignet med den foregående handel.  

 

Metoden i algoritmen er: 

- Hvis prisen på den nuværende handel er større end den foregående er det lig 

uptick=køb 

- Hvis prisen på den nuværende handel er mindre end den foregående er det lig 

downtick=salg 

- Hvis prisen på den nuværende handel er lig den foregående og den var et køb er 

det lig zero-uptick=køb 

- Hvis prisen på den nuværende handel er lig den foregående og den var et salg er 

det lig zero-downtick=salg 

 

Gramming og Theissen (2002) finder at klassificering af handler ved tick test til brug i PIN-

modellen bør anvendes med forbehold såfremt der er risiko fejlklassificering. De foreslår 

computerbaseret handelspladser for at minimere bias og at man er påpasselig med at 

sammenligne resultatet af PIN på tværs af markedsdesign og risikoen for fejlklassificering.  

 

9.3 Bud-Udbuds analyse                                                                                                                             

9.3.1 Modellen 

Modellen der benyttes er relativt simpel og udviklet af Lee (1993), men forudsætter, at der 

er tick-by-tick data til rådighed, og at handelsdata klassificeres som køb og salg. Af andre 

empiriske studier der benytter samme eller lignende model kan blandt andet nævnes: 

Elliott, Ness, Walker og Warr (2006) i en analyse af S&P500, MADHAVAN, A.; MING, K.;  
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STRASER, V. og WANG, Y. (2002) i en analyse i forskellen mellem aktier noteret på NYSE og 

NASDAQ.  

 

Modellen angives som:  

Effektive spænd = 2 x D x (Pris-Midtpris) 

Relative Effektive Spænd = 2 x D x (Pris-Midtpris)/Midtpris 

 

Hvor D angiver den binære variable som køb = 1 og salg = -1 (Lee og Ready klassificering). 

Pris er lig den indgåede kurs. Midtpris er gennemsnit af summen af alle handlede ordrer på 

dagen.   

 

9.3.2 Resultater 

De empiriske resultater af intradag data for det effektive spænd og volumen er 

præsenteret i Figur 11. Resultatet er, at både volumen og spændet følger et U-mønster. 

Spændet åbner i niveauet 0,45 pct. for så at falde kraftigt den første time og derefter svagt 

faldende til midt på eftermiddagen. Hen imod lukketid stiger spændet igen til nogenlunde 

samme niveau som starten på dagen. Volumen følger ligeledes de teoretiske forudsigelser 

om at være høj i starten af dagen og hen mod slutningen af dagen. Den kraftige stigning 

hen mod lukketid indikerer, at børsmæglerne enten har været afventende over dagen, og 

skal lukke short positioner eller at de selvfølgelig er bekendt med den øgede likviditet den 

efterfølgende dag.    

 

Figur 11: Spænd og volumen 
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En dekomponering af volumen over kurs i tre niveauer, giver et særdeles nuanceret billede 

af, hvilken betydning handelspost størrelsen har på spændet. De tre niveauer er fastlagt på 

en subjektiv vurdering og resultatet er slående, og i tråd med teorien for asymmetrisk 

information. Første niveau gælder for handler mindre end DKK 15.000,00, andet niveau 

DKK 15.000,00 – 50.000,00 og sidste niveau over DKK 50.000,00. 

 

Figur 12: Handler mindre end 15.000 kr. 

 

Figur 12 viser et tydeligt U-form, hvor andelen af handler og spænd er størst 1,5 til 2 timer 

efter markedet er åbnet og tilsvarende når det skal lukke. U-formen for både volumen og 

spænd er tydeligst ved handler i niveauet < 15.000kr. 

 

Figur 13: Handler mellem 15.000 kr og 50.000 kr. 
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værdien af handler stiger, men stiger når antallet af handler øges. Det gennemsnitlige 

spænd for de 3 niveauer er henholdsvis 0,33 %, 0,26 % og 0,21 %. 

 

Figur 14: Handler over 50.000 kr. 
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Tabel 2) skal det bemærkes, at der kan være op mod 350 % større variation i spændet fra 

den mindste til den største.  

 

Jeg er ikke desværre ikke bekendt med undersøgelser med samme tidsinterval, hvorfor det 

kan være svært at sammenligne resultater. Formen viser dog sit tydelig tegn og er i 

overensstemmelse med lignende undersøgelser. 
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9.4 PIN analyse 

Nedenfor præsenteres PIN-modellen og dens resultater. 

9.4.1 Model                                                                                                                                                                                          

For analysen af insider handel forudsættes det, at der hver dag sker et events som vist i 

nedenstående figur: 

Figur 15: PIN-modellen 

 

 

Som figuren angiver er der en sandsynlighed (1-α) for, at der ikke er nogen event og en 

sandsynlighed α for at der sker en event, enten positiv eller negativ. Igen gælder, at 

sandsynligheden for et positivt signal er (1-δ), og sandsynligheden for et negativt signal er 

δ. Investorers tilstedeværelse på aktiemarkedet følger en Poisson proces og de antages at 

være risikoneutrale og kompetitive. På dage hvor en event indtræder, ankommer 

informerede investorer bestemt ved µ, og går lang i markedet, hvis det er et positivt event 

og kort, hvis det er et negativt event. På dage uden event er der ingen informerede 

investorer. Ankomsten af uinformerede investorer, der gerne vil købe, er bestemt ved Єb 

og uinformerede der gerne vil sælge Єs. Der antages at der er lige stor sandsynlighed for 

dette, hvorfor Єb= Єs= Є (Glosten og Milgrom, 1985), (Kyle, 1985). Denne antagelse deler, 
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Allen og Gorten (1992) dog ikke på grund af faktorer som short sale begrænsninger, hvilket 

gør det sværere at udnytte dårlige nyheder. Der sker kun en event pr. dag, hvilket er 

illustreret ved den prikkede streg.  

 

Sandsynligheden for insiderhandel, PIN, kan bestemmes ved: 

  PIN =   

          
                  (1) 

Denne estimering er tæt forbundet med kovariansen mellem køb og salg som Duarte og 

Young(2007) viser ved: 

COV(Nb,Ns) = -               (2) 

Antagelsen om den negative kovarians begrundes med, at på dage med positiv 

information følger flere køb end salg og på dage med negativ information er der flere salg 

end køb. Handelsaktiviteten, der er bestemt ved α og µ, er afgørende for beregningens 

slutresultat. Denne vil ikke videre blive diskuteret eller anvendt. 

Ovenstående parameter for PIN anbefales at estimeres ved maximum likelihood, som 

betinges af sandsynligheden for et positivt (α(1-δ)), negativt(αδ) eller non event(1-α) og 

den efterfølgende sandsynlighed for handelsretning som følge af begivenheden. Likelihood 

funktionen kan opstilles som: 

                    
  
 

  
      

  
 

  
 

                                                     
 

  
          

       

  
        (3) 

                                                     

  
         

 

  
    

 

Hvor B og S er det totale antal køb og salg på en given dag, som er inputtet for at estimere 

vektoren    Ѳ =(α, µ, εb, εs, γ). Ovenstående estimat er for en dag. For flere dage gælder: 

  

                           
 
        (4) 

 

Hvor (      ) er summen af handler for dag t=1 over M =         ,……………..,(      )). 

Maximeres (4) over Ѳ, betinget af M, vil modellen estimere de underliggende ubekendte 

variable for (1), (α, µ, εb, εs, δ).  

Nogle økonomiske skoler eller andre kritikere vil måske indsige, at modellens input er for 

simpelt, idet volumen også vil have betydning for den handels ubalance modellen måler. 
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Men det er muligt at teste for dette ved at inddrage firdelt tupel som (#large buys, # large 

sells, #small buys, #small sells). Det kræver dog særlige økonometriske og computer 

mæssige anstrengelser, som det efterfølgende resultat ikke retfærdiggør.   

 

9.4.2 Resultater 

Formålet med estimering af sandsynligheden for insiderhandel er, at give en indikation af 

om niveauet for midcap aktier er markant over, hvad man har estimeret på andre 

fondsbørser.   
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Tabel 2 viser de estimerede parametre og resultatet PIN er udledt af udtryk 1. 

 

Der er stor forskel på størrelsen af de enkelte parameterestimater på tværs af de otte 

aktier. Alpha, som angiver sandsynligheden for om der sker en event er langt højere for 

Simcorp (40%) end for PSE (8%). Dette virker rimeligt, da Parkens aktiviteter indeholder en 

større grad af forudsigelighed end Simcorps. Delta varierer også en del. For Simcorp, 

Bavarian, GES, og PSE er sandsynligheden for positive events større en for negative (i 

netop denne periode) mens sandsynligheden er størst for negative events hos IC 

Company. Antallet af uinformerede købere/sælgere (eta) er størst hos EAC (ca. 88) og 

mindst hos PSE (ca. 15). Samtidigt er antallet af informerede sælgere/købere, angivet ved 

mu, størst hos PSE (ca. 91). Sammenholdt gør størrelsen af de forskellige parametre, at PIN 

er størst hos IC Company (22%) og PSE (21%) og mindst hos GES (12%). Risikoen for 

insidertrading er dermed mindst hvis man handler med GES aktier. Gennemsnittet for de 

otte virksomheder blev estimeret til 17%. Dette er over en halvering af hvad, Lai, Ng og 

Zhang (2008) estimerede sig frem til. Jeg finder dog 17% mere sandsynligt end 37%, der 

lyder usandsynligt højt. Grammig, Schiereck og Theissen (2001) estimerer sig frem til 

samme niveau som denne afhandling. 
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Tabel 2: Parameterestimater og PIN 
PIN             

  alpha delta eta mu PIN i % spread i % 

Simcorp 0,404777 0,759505 68,94236 75,63501 18,16931 0,641348 

EAC 0,396991 0,517073 87,89431 74,37959 14,38172 1,0840108 

IC Company 0,251035 0,331612 17,36961 39,34683 22,13846 1,1144223 

PSE 0,083335 0,599993 14,65215 90,74662 20,51272 1,1239832 

GES 0,272327 0,656225 57,71807 59,66069 12,33808 1,2766882 

Alm brand 0,261732 0,511123 29,2552 37,91284 14,5002 1,6172624 

Bavarian 0,116647 0,714166 39,52037 62,41603 14,09087 2,0841618 

SJGR 0,166451 0,500749 30,89626 82,85190 18,24583 2,3645504 
  

     
  

Median 0,256384 0,558533 35,20832 68,39781 16,33476 1,2003357 

Middel 0,244162 0,573806 43,28104 65,36869 16,79715 1,4133034 

Std. 0,118604 0,13774 25,94648 19,30417 3,477153 0,5722848 

Max 0,404777 0,759505 87,89431 90,74662 22,13846 2,3645504 

Min 0,083335 0,331612 14,65215 37,91284 12,33808 0,641348 

              

 

Alpha viser sig at være rimeligt stærkt negativt korreleret med spændet (-0,61). I tråd med 

teorien om, at information har en effekt på spændet stemmer derfor særdeles godt 

overens. Simcorp der har også det laveste spænd (0,64 pct) har også den højeste værdi af 

alpha. 

 

Figur 16: Alpha og spænd 
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Resultatet for de otte virksomheder følger ikke de teoretiske antagelser om, at øget 

sandsynlighed for insiderhandel kan afspejles i større spændet. Som det ses i Figur 17 er 

korrelationen negativ, omend relativt svag.  

 

Figur 17: PIN og spænd 

 

 

9.5 Delkonklusion og svar på hypoteser 

Fra den teoretiske analyse udledte vi fem hypoteser, som grundlag for den empiriske 

analyse. De fem hypoteser er: 

 

H1: Spændet følger en U-form 

H2: Spænd og volumen er positivt korreleret 

H3: Mindre handelsvolumen følger af større spænd  

H4: Spændet er proportionelt med PIN 

H5: Risikoen for insider trading er i niveauet 37 pct.   

 

Den empiriske analyse viste en klar systematisk adfærd for spænd, volumen og antal 

handler; hvor det primært for spænd og volumen viste, at følge en tydelig U-form i den 

analyserede periode.  Derved kan H1 og H2 bekræftes.   

En dekomponering af volumen over kurs i tre niveauer, gav et særdeles nuanceret billede 

af, hvilken betydning handelspost størrelsen har på spændet. Tydeligst var forskellen for 

handler mindre end 15.000kr. Resultatet understreger klart, at private investorer bør være 

opmærksomme når de initierer en ordre. Det optimale tidspunkt er midt på dagen, hvor 

transaktionsomkostningerne er halvt så store som ved åbningstid og lukketid. Denne 
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tendens gælder for alle tre niveauer. H3 kan hverken be- eller afkræftes. Eller rettere sagt, 

den kan bekræftes, hvis man sammenligner den med de to øvrige niveauer. Betragtes den 

alene der er det hyppigheden af handler, der er afgørende for om hypotesen kan 

forkastes. Er antallet af handler på et ”normalt” niveau, der bliver spændet mindre. Men 

tiltager handlerne da udvides det. 

 

Estimatet sandsynligheden for insidertrading målt ved den sekventielle handles model PIN 

indikerede en risiko for at handle med en informeret på 16,78%, dette estimat er markant 

lavere end, hvad en tidligere undersøgelse har estimeret. Sammenligner vi PIN og spændet 

for de enkelte virksomheder gav det ikke noget entydigt resultat, at størrelsen på spændet 

skulle følge risikoen for adverse selektion. H4 & H5 kan derfor afkræftes. 

PIN-modellens estimat af de ukendte variabler (α, µ, εb, εs, δ) gav ikke begrundelse til at 

betvivle modellens forklaringsevne. 
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10 Konklusion 

Det overordnede formål med afhandlingen er, at vise om en privat investor har dårligere 

vilkår end de generelle forhold indikerer og om reglerne for investorbeskyttelse fungerer i 

den private investors bedste interesse.  

 

 Afhandlingen dokumenterer systematisk adfærd i det effektive bud-udbuds spænd samt 

at der er risiko for at handle med en informeret investor på en stikprøve af midcap aktier, 

eksekveret på NASDAQ OMX Copenhagens handelssystem Saxess – nu INET – i perioden 6. 

oktober 2009 – 30. december 2010.  

 

De vigtigste resultater er som følger: 

 

Det effektive spænd er, modsat det observerbare spænd, den faktiske realiserede 

transaktionsomkostning og gælder for både manuelle og automatiserede handler. Det 

effektive spænd er generelt mindre end det observerede spænd, idet manuelle handler 

som regel er eksekveret inden for bedste bud-udbud i ordrebogen.  

 

En dekomponering af det effektive spænd i tre niveauer over hver halve time: < DKK 

15.000,00, ≥ DKK 15.000,00 < DKK 50.000,00 og > DKK 50.000,00., viser tydeligt, at private 

investorer handler på andre vilkår end hvad de burde kunne forvente. Handelsmønsteret 

viser, at mængden af ordrer er størst i den første time til halvanden, for derfor at falde til 

midt på dagen og slutteligt stige kraftigt hen imod lukketid. Med andre ord; størstedelen af 

små-investorerne bliver afregnet i de tidsrum, hvor transaktionsomkostningerne er på sit 

højeste. Den kvantitative gennemsnitlige spænd for de 3 niveauer er henholdsvis 0,33 %, 

0,26 % og 0,21 %. Det giver dog ikke det sande billede af spændstrukturen over dagen, for 

det viser sig at spændet er en halv gang større i de tidsrum, hvor der bliver eksekveret flest 

handler.  

 

Adfærden understøtter derfor til dels teorien om adverse selektion, at antallet handler der 

fraviger deres normale niveau er en indikation af, at nogen ved mere end andre og derfor 

drager fordel af denne viden. Og dette kommer til udtryk ved at spændet bliver større som 
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følge af den tiltagende aktivitet. Modsat den gængse forestilling om, at stor volumen er lig 

smallere spænd og mindre volumen er lig større spænd.   

Ovenstående giver en stærk indikation af, at private investorer bør være særligt 

opmærksomme, når de handler aktier, og at de kan minimere deres 

transaktionsomkostninger med op til 50 pct. for spot-ordrer, hvis de timer deres market 

entry, og værdien på handlen er i niveauet DKK. 15.000,00 – 50.000,00. Betragtes de 

enkelte virksomheders effektive spænd skal det bemærkes, at der kan være op mod 350 % 

større variation i spændet fra den mindste til den største. 

 

En anden indikator for adverse selektion kan estimeres ved en sekventiel handels model 

udviklet Easley og O’Hara, kendt i litteraturen som PIN. Modellen angiver risikoen for at 

handle med en informeret investor ved at inddrage handelsdata, der estimerer ved 

maximum likelihood betinget af sandsynligheden for et positivt, negativt eller non event, 

og den efterfølgende sandsynlighed for handelsretning som følge af begivenheden. Det 

gennemsnitlige PIN estimat i den angivne periode er 16,80 %. 

Sandsynligheden for insider handel - målt ved PIN - er bestemt til stede, men om den også 

inkluderer private investorer der handler via deres bankrådgiver, er ikke klarlagt. Det vil 

kræve et mere detaljeret data sæt, der blandt andet skulle inddrage data fra bankerne om, 

hvornår deres kunder lægger ordre ind. Men er nok de færreste banker der er interesseret 

i dette. Faktum er, at risikoen er til stede og den bør indkalkuleres set i forhold til 

fremtidige afkastmuligheder. 

Private investorer kan nemt minimere denne risiko. De kan vælge at limitere deres kurser 

over for bankrådgiveren eller kræve en pris med det samme. Alternativt kan de benytte en 

af de mange onlinebørsmæglere og selv få direkte adgang til børsen. 

 

MiFID direktivet blev indført med stor forargelse for de etablerede fondsbørser, der straks 

proklamerede, at det ville decentralisere ordretilgangen. Dette vurderes ikke at have 

været tilfældet. Der er to regelsæt som er interessante for afhandlingen. 

Investorbeskyttelse og Best Execution.   

Reglerne for investorbeskyttelse bærer alt for meget præg af, at være subjektive 

vurderinger, og derfor problematisk at retfærdiggøre, hvem der har sagt hvad i en 

korrespondance mellem bankrådgiver og kunde, såfremt der opstår tvivl.   
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Best execution foreskriver, at kundens afregningspris skal bestemmes ud fra det samlede 

vederlag, medmindre formålet tilsiger andet. Der er altså igen ikke noget håndgribeligt 

faktum, som f.eks. at prisen skal afregnes efter bedste bud-udbud, der hindrer 

bankrådgiveren i at afregne til marginalt højere priser. En fast omkostningsfordeling der 

tillægges den samlede kurs x mængde, og hvor kursen som minimum bør afspejle bedste 

bud-udbud på handelstidspunktet vil angiveligt være til fordel for kunden.   

En anden ændring der vil være til gavn for kunden og reglen om best execution er, at 

bankerne skal være forpligtigede til at lægge kundens ordre på børsen eller at ordrer 

mindre end en given mængde skal eksekveres til et fastlagt maksimum spænd.          
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11 Perspektivering 

Dette kapitel har til hensigt at undersøge, hvilke implikationer afhandlingen resultater har 

for de implicerede parter og hvilke problemstillinger der fremadrettet bør sættes fokus på. 

Først og fremmest er det vigtigt, at der er tillid mellem kunden og bankrådgiveren. Dette 

er i særdeleshed rådgiverens ansvar. Men som vi har været vidne til de senere år er det et 

ønske fra bankens side, at kunden selv foretager de mange administrative handlinger via 

netbank.  Rådgiverens rolle vil derfor langsom blive udfaset, og der vil højst sandsynligt 

blive pålagt ekstra gebyr såfremt en kunde har behov rådgivning. Banken ønsker med 

andre ord, at kunden selv lægger ordre ind via sin netbank som også i stigende grad er 

tilfældet. Dette bringer os videre til bankens strakshandelssystem. Et strakshandelssystem 

er en måde hvor køb og salg af værdipapirer sker til en kurs fastlagt af banken. Den 

umiddelbare fordel er, at den kurs du kan observere, er den du vil få gennemført din 

handel til. Ulempen er at handlen ikke er betinget af, at være gennemført til bedste kurs i 

markedet.  

Som det også blev antydet i konklusionen vil det sikre lagt bedre vilkår for kunden, hvis 

hans ordre bliver lagt på fondsbørsen. Banken vil selvfølgelig miste den marginale 

kursdifference, men stadig sikre deres faste handelsgebyr og ikke mindst bibeholde tilliden 

– i hvert fald på investeringsfronten.  

Den umiddelbare grund til hvorfor bankerne bør være opmærksomme overfor 

ovenstående problemstilling er den øget konkurrence fra online børsmæglerne som 

Saxobank.com og Nordnet.dk, som tilbyder deres kunder direkte adgang til fondsbørsen 

og derfor samme handelsvilkår som den børsmægler de oprindeligt handler igennem. De 

springer så og sige et led over, og det ved alle jo gør varen billigere. Sammenholdt med, at 

kundegrundlaget (læs: ældre mennesker) der ønsker personlig rådgivning om investeringer 

fremadrettet nok vil være faldende. Da er det forbløffende at direkte børsadgang via 

bankerne ikke tilbydes. 

 

Et andet interessant emne der sikkert vil få indflydelse på prisdannelse er den stigende 

andel af algoritmisk handel (AH) eller High Frequency Trading, om man vil. 

Mig bekendt er der endnu ikke foretaget nogen undersøgelser af AH og dens indflydelse 

på spændet eller PIN. At tilpasse AH og dens indvirkning på PIN vil nok kræve en større 

modellering, som jeg ikke er bekendt med og derfor vil undlade at kommentere på. 
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Spændet derimod er både negativt og positivt påvirket af faktorer som volatilitet, volumen 

og antal ordrer.        

AH’s indvirkning på disse faktorer er, at ved lav volatilitet, som er optimalt for 

prisdannelse, har AH ingen umiddelbar effekt, hvorimod ved høj volatilitet frembringer 

den likviditet, hvilket er hvad der er mindst nødvendigt. Derudover er der risiko for 

elektronisk nedbrud, system fejl m.m. Der er altså ingen synlige fordele ved AH og dens 

indvirkning på prisdannelse.  

 

Sidste bemærkning skal gå til MiFID, der ved dens implementering den 1.november 2007 

ændrede mikro-strukturen i Europa. Det kunne være interessant, at undersøge, hvilken 

effekt der er på prisdannelse for lande der har implementeret MiFID med lande der ikke 

har. Et af de lande der endnu ikke har implementeret MiFID er bl.a. Spanien. Derudover 

mangler Polen, Ungarn og Tjekkiet. Men som det fjerde største aktiemarked i EU målt på 

omsætning, da vil Spanien være oplagt at bruge. Som et lille kuriosum kan det nævnes at 

den spanske fondsbørs også ejer den virksomhed der står for clearing og settlement, og 

derfor har mulighed for at pålægge ekstra omkostninger til internetmæglere for denne 

service. Så det giver lidt sig selv, hvorfor det er så ”svært” at implementere MiFID i 

Spanien.                                                                                                                                                                                   
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